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UCHWAŁA NR VI/87/2019
RADY GMINY JABŁONNA
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 122), Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Jabłonna w 2019 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Nowosiński
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Załącznik do uchwały Nr VI/87/2019
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 marca 2019 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY JABŁONNA W 2019 ROKU
I. Cele i zadania programu
§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna oraz opieka
nad zwierzętami bezdomnymi, w szczególności psami i kotami wolno żyjącymi oraz zwierzętami
gospodarskimi.
2. Zadania Programu to:
1) odławianie bezdomnych zwierząt;
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
4) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
7) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt oraz usypianie
ślepych miotów;
8) plan znakowania (chipowania) zwierząt w gminie;
9) edukacja mieszkańców Gminy Jabłonna w zakresie bezdomności zwierząt.
II. Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 2. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna odbywa się na podstawie zgłoszeń
interwencyjnych bądź też z urzędu.
2. Zgłoszenia bezdomnych zwierząt do wyłapywania będą przyjmowane przez pracowników Referatu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Poza godzinami pracy Urzędu Gminy Jabłonna, w przypadku gdy zwierzę jest agresywne i zagraża
bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt, zgłoszenia bezdomnych zwierząt do wyłapania będą przyjmowane przez
dyżurnego funkcjonariusza Komisariatu Policji w Jabłonnie.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt i transport do schroniska realizowane będzie przez firmę BLIZZARD
Bartosz Gadziomski z siedzibą w Błędowo 14a, 05-180 Pomiechówek, w ramach podpisanej umowy.
5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się przy użyciu specjalistycznego sprzętu do
wyłapywania zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
dla zdrowia i życia zwierząt ani zadawał im cierpienia.
6. Zwierzęta będą transportowane środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego
przewozu zwierząt.
7. Podmiot prowadzący działalność z zakresu odławiania i transportu zwierząt musi posiadać stosowne
zezwolenia na przewóz zwierząt oraz być pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
8. Osoba odławiająca bezpośrednio po wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia, a przed przewiezieniem do
schroniska sprawdzi czy zwierzę nie jest oznakowane np. chipem. W przypadku ustalenia danych
kontaktowych właściciela zwierzęcia, należy natychmiast podjąć próbę kontaktu.
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9. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka zostanie odłowione i przekazane na obserwację
weterynaryjną, zgodnie z decyzją powiatowego lekarza weterynarii do lecznicy dla zwierząt, która ma
możliwość przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji, w celu stwierdzenia wścieklizny lub jej wykluczenia.
III. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Jabłonna będą przyjmowane do schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Kruszewie 34/35, 07-440 Gaworowo, w celu zapewnienia im opieki do czasu ich adopcji.
2. Schronisko, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, zapewnia zwierzętom
umieszczonym w schronisku, właściwe warunki bytowania, polegające na zapewnieniu:
1) pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem
światła dziennego, umożliwiających im swobodne poruszanie się oraz legowiska;
2) odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia;
3) stałej opieki weterynaryjnej (m.in. szczepienia, odrobaczanie, odpchlenie itp);
4) leczenia przyjętych chorych zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych;
6) obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt po okresie aklimatyzacji, z wyjątkiem zwierząt, u których
istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek;
7) znakowania – chipowania zwierząt w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację zwierzęcia
poprzez wszczepienie pod skórę elektronicznego mikroprocesora oraz wprowadzenie danych do jednej
z ogólnodostępnych krajowych baz danych;
8) poszukiwania nowych domów i przekazywanie zwierząt (po przebytej 15-dniowej aklimatyzacji
w schronisku) do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte
warunki bytowe.
3. Schronisko musi pozostawać pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.
4. Schronisko podlegać będzie okresowej kontroli (nie rzadziej niż raz na kwartał) w zakresie realizacji
obowiązków określonych w ust. 2.
IV. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 4. 1. Gmina Jabłonna i społeczni opiekunowie stwarzają kotom wolno żyjącym warunki bytowania
w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Koty te nie podlegają wyłapywaniu, ponieważ ich obecność
zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów).
2. Wolno żyjące koty z terenu Gminy będą dokarmiane karmą, wydawaną na podstawie zgłoszeń osób,
którzy nad nimi sprawują opiekę. Dokarmianie będzie się odbywało w czasie trwania niekorzystnych
warunków atmosferycznych, w okresie jesienno-zimowym t.j. od 1 października do końca lutego.
3. W celu ograniczenia populacji Urząd Gminy Jabłonna będzie wydawał społecznym opiekunom kotów
wolno żyjących, na ich pisemne zgłoszenie, skierowania na zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz usypiania
ślepych miotów w lecznicach weterynaryjnych, w ramach zawartych umów w powyższym zakresie. Po
zabiegach zwierzęta wypuszczane są na wolność w miejscach dotychczasowego bytowania.
V. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 5. Zabłąkane, porzucone oraz czasowo odebrane właścicielowi zwierzęta gospodarskie będą wyłapywane
i przetransportowane do gospodarstwa rolnego w miejscowości Błędowo 14A, 05-180 Pomiechówek, gdzie
zapewniona zostanie im opieka i właściwe warunki bytowania.
VI. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 6. 1. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych całodobową opiekę
weterynaryjną realizuje Przychodnia dla zwierząt Mirosław Kado, ul. Nowodworska 93 A, 05-119 Łajski.
2. Informacje o poszkodowanych zwierzętach będą na bieżąco zamieszczane na profilu społecznościowym
Gminy Jabłonna, w celu poszukiwania właściciela lub opiekuna.
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3. Po udzieleniu pierwszej pomocy weterynaryjnej bezdomne zwierzę zostanie przewiezione do schroniska
dla bezdomnych zwierząt, w którym zostanie mu udzielona dalsza opieka.
4. W uzasadnionych przypadkach, gdy zwierzę nie zostanie skierowane do schroniska Urząd zleci
zapewnienie opieki lecznicy weterynaryjnej w ramach zlecenia.
5. W przypadku zwierząt bezdomnych powypadkowych, nierokujących na wyleczenie, cierpiących
i znoszących ból, zostanie przeprowadzony zabieg usypiania tych zwierząt.
VII. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 7. 1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania nowych
właścicieli poprzez ogłoszenia na profilach społecznościowych, stronach internetowych oraz oddawania do
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania
nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, poprzez umieszczanie ogłoszeń o poszukiwaniu nowych
opiekunów na stronie internetowej i/lub profilu społecznościowym Gminy Jabłonna, wykonywanie na koszt
gminy Jabłonna sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, trwałego oznakowania oraz szczepień
okresowych, pozostających pod tymczasową opieką gminy, przed przekazaniem zwierzęcia nowemu
właścicielowi lub w innych przypadkach;
3. Organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt prowadzą działania zmierzające
do pozyskania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Gmina Jabłonna współpracuje z organizacjami
społecznymi poszukującymi nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy.
VIII. Plan znakowania zwierząt w gminie
§ 8. 1. Plan znakowania zwierząt na terenie gminy obejmuje nieodpłatne znakowanie psów należących do
mieszkańców Gminy Jabłonna i posiadających aktualny dowód szczepienia przeciwko wściekliźnie.
2. Gmina Jabłonna prowadzi nieodpłatne znakowanie psów przez wszczepienie pod skórę psa
elektronicznego mikroprocesora (chipa) wraz z wprowadzeniem danych właściciela do ogólnopolskiej bazy
zwierząt oznakowanych Safe-Animal. Zabiegi znakowania zwierząt wykonywać będą lecznice weterynaryjne,
na podstawie zawartych umów.
3. Mieszkaniec Gminy Jabłonna chcący trwale oznakować psa wraz ze swoim dokumentem tożsamości
i książeczką zdrowia psa kieruje się bezpośrednio do jednej z czterech lecznic weterynaryjnych:
a) Gabinet Weterynaryjny ALWET ul. Magnolii 2, Rajszew;
b) Lecznica dla Zwierząt ul. Szkolna 22A, Jabłonna;
c) Przychodnia Weterynaryjna w Jabłonnie ul. Przylesie 32, Jabłonna;
d) Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” ul. Bagienna 12/3, Chotomów.
IX. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym
§ 9. W ramach Programu, Gmina Jabłonna prowadzi działania edukacyjne:
1) w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania,
propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych oraz znakowania (chipowania),
w formie informacji w prasie lokalnej i na stronie internetowej, profilu społecznościowym gminy;
2) w placówkach oświatowych poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania
zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności;
3) poprzez współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.
X. Finansowanie Programu
§ 10. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu to 84 000,00 zł.
2. Sposób wydatkowania tych środków:
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1) wyłapywanie oraz transport bezdomnych zwierząt do schroniska wraz z zapewnieniem im opieki
w schronisku dla zwierząt oraz obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku i usypianie
ślepych miotów: 35 000,00 zł,
2) zapewnienie
całodobowej
opieki
weterynaryjnej
w przypadkach
zdarzeń
drogowych
z udziałem zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich zbłąkanych,
porzuconych lub odebranych właścicielowi: 10 000,00 zł,
3) dokarmianie wolno żyjących kotów: 5 000,00 zł,
4) sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących oraz psów, a także znakowanie psów: 34 000,00 zł,

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Nowosiński

