
Projekt 
 
z dnia  20 grudnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 638 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Małkinia Górna na 2022 r.’’ w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Małkinia Górna 

z dnia....................2021 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Małkinia Górna na 2022 r. 

Rozdział 1 
Realizacja Programu 

§ 1. Realizatorami Programu są: 

1) Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Małkini Górnej; 

2) podmioty, z którymi Gmina Małkinia Górna zawarła umowy na realizację zadań zawartych w Programie. 

Rozdział 2 
Cele Programu 

§ 2. Cele Programu: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638); 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna oraz opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi; 

3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) zapewnienie zwierzętom bezdomnym całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z ich udziałem; 

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

7) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa 
w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów – współpraca 
z placówkami oświatowymi. 

Rozdział 3 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 3. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez 
umieszczenie odłowionych zwierząt (uprzednio zaczipowanych – znakowanych elektronicznie) oraz zgłoszonych 
do bazy danych SAFE-ANIMAL przez Gabinet Weterynaryjny wskazany w § 21), w zarejestrowanych przez 
właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz spełniających przepisy weterynaryjne schroniskach dla 
bezdomnych zwierząt na podstawie umowy zawartej przez gminę. 

2. Gmina posiada zawartą umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERRO Marzena Golańska ul. Leśna 
23, 05 – 300 Zamienie, Schronisko dla Zwierząt Małe Boże 7a, 26-804 Stromiec na odławianie, transport oraz 
przyjęcie do schroniska i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Małkinia Górna. 

Rozdział 4 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez: 

1) ustalenie miejsc bytowania kotów wolno żyjących w celu ustawienia budek dla kotów; 

2) zapewnienie ich dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania przez cały rok – 
realizacja poprzez społecznych opiekunów kotów; 

3) zapewnieniu miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy; 

4) zapewnieniu opieki lekarsko – weterynaryjnej przez podmiot, o którym mowa w § 21. 

Id: 83490DEA-6812-4EB2-8566-799FCB0FAA56. Projekt Strona 2



Rozdział 5 
Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 5. Na terenie gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt. 

§ 6. Odławianie zwierząt ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu oraz na 
zgłoszenie interwencyjne. 

§ 7. Zgłoszenia interwencyjnego może dokonać każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności, o których mowa 
w § 8 do Urzędu Gminy w Małkini Górnej w dowolnej formie (osobiście, telefonicznie, mailem, pisemnie). 

§ 8. Odłowieniem obejmuje się bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu 
i bezpieczeństwu ludzi. 

§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzi się przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do 
wyłapywania zwierząt, niestwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt. 

§ 10. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego 
i humanitarnego przewozu zwierząt. 

§ 11. 1. Do odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska celem zapewnienia dalszej opieki nad 
odłowionymi bezdomnymi zwierzętami gmina posiada zawartą umowę z podmiotem określonym w § 
3 ust. 2 prowadzącym działalność w tym zakresie oraz spełniającym wymogi weterynaryjne. 

2. Adres schroniska podaje się do publicznej wiadomości zamieszczając na stronie internetowej gminy. 

Rozdział 6 
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 12. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt realizuje się poprzez: 

1) sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt domowych w schroniskach dla zwierząt; 

2) usypianie ślepych miotów; 

3) sterylizację albo kastrację zwierząt domowych (psów i kotów) posiadających właściciela, przy pełnym 
poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 

§ 13. Zadanie określone w § 12 pkt 1 powierza się podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt, 
o którym mowa w § 3 ust. 2, natomiast zadanie określone w § 12 pkt 2 i 3 zleca się lekarzowi weterynarii, 
prowadzącemu zarejestrowaną działalność w zakresie lecznictwa zwierząt, o którym mowa w § 21. 

§ 14. Gmina pokrywa 100% kosztów zabiegu uśpienia ślepych miotów bezdomnych oraz posiadających 
właścicieli, którzy są mieszkańcami Gminy oraz wypełnili oświadczenie, o którym mowa w § 16. 

§ 15. Gmina pokrywa 100% kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) 
posiadających właścicieli z terenu Gminy Małkinia Górna, którzy wypełnili oświadczenie, o którym mowa w § 
16 Programu oraz przedłożą zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie. 

§ 16. Posiadacz zwierzęcia chcący poddać zwierzę zabiegowi weterynaryjnemu w ramach Programu 
zapobiegania bezdomności zwierząt zgłasza się do Gabinetu Weterynaryjnego wskazanego w § 21 w celu 
przeprowadzenia zabiegu oraz wypełnia oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do Programu, a które lekarz 
weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu przekazuje do Urzędu Gminy w Małkini Górnej. 

Rozdział 6 
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

§ 17. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na 
zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko. 

§ 18. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

§ 19. Zabiegom, o których mowa w §12 pkt 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich 
w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji 
w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli. 
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Rozdział 8 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 20. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje podmiot prowadzący schronisko, o którym 
mowa w § 3 ust. 2 poprzez działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

Rozdział 7 
Usypianie ślepych miotów, sterylizacja lub kastracja 

§ 21. Gmina realizuje wykonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów, sterylizacji lub kastracji poprzez 
zlecanie lekarzowi weterynarii – Gabinet Weterynaryjny Lek. wet. Cezary Prończuk ul. Brokowska 124 w Małkini 
Górnej na podstawie zawartej z nim umowy. 

§ 22. O możliwości przeprowadzenia zabiegu uśpienia ślepych miotów decyduje lekarz weterynarii. 

Rozdział 8 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejscadla zwierząt gospodarskich 

§ 23. Wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Borowe 15, Gmina Małkinia Górna w celu 
zapewnienia miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim na podstawie umowy zawartej z właścicielem tego 
gospodarstwa. 

Rozdział 9 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 24. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia niezbędna jest pomoc 
lekarsko – weterynaryjna realizowane jest przez gminę na podstawie zawartej umowy z Gabinetem 
Weterynaryjnym ul. Brokowska 124 w Małkini Górnej oraz z Gabinetem Weterynaryjnym ul. Chopina 
18 w Ostrowi Mazowieckiej, posiadającymi zarejestrowaną działalność w zakresie świadczenia usług 
weterynaryjnych, mającymi możliwość świadczenia usług całodobowo. 

Rozdział 12 
Edukacja mieszkańców 

§ 25. 1. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja 
społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów – współpraca 
z placówkami oświatowymi.  

2. Gmina Małkinia Górna kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie metod walki z bezdomnością 
zwierząt domowych przez: 

1) kampanie informacyjne propagujące przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt zmierzających 
do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc szczególny nacisk na zalecenia natury 
społecznej i weterynaryjnej; 

2) informacje o programach adopcyjnych i wolontariacie na rzecz ochrony zwierząt i prowadzenia opieki nad 
bezdomnymi psami lub kotami; 

3) współdziałanie z nauczycielami szkół i przedszkoli mające na celu propagowanie zagadnień związanych 
z humanitarnym traktowaniem zwierząt. 

Rozdział 10 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz sposób ich wydatkowania 

§ 26. 1. Środki finansowe na realizację zadań w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 r. planuje się w wysokości 114 000,00 zł, przeznaczone na: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt z zapewnieniem miejsca w schronisku – 70 200,00 zł; 

2) usypianie ślepych miotów zwierząt domowych (psów i kotów) posiadających właściciela - 600 zł; 

3) usypianie bezdomnych ślepych miotów - 200 zł; 

4) kastracja lub sterylizacja zwierząt domowych (psów i kotów) posiadających właściciela - 14 000,00 zł; 

5) opieka nad wolno żyjącymi kotami – dokarmianie – 1 000,00 zł; 
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6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej – 14 000,00 zł; 

7) pozostałe zadania realizowane w ramach Programu w tym: utylizacja zwierząt i gotowość do zapewnienia 
opieki zwierzętom gospodarskim – 13 000,00 zł; 

8) Edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowych postaw wobec zwierząt – 1 000,00 zł. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu może ulec zwiększeniu bądź 
przesunięciu mogą ulec środki pomiędzy poszczególnymi zadaniami. 
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Załącznik do Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Małkinia Górna na 2022 r.  

 

Oświadczenie  

dotyczące wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach Programu opieki nad zwierzętami 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Małkini Górna 

na 2022 r. 

 

 

1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Gatunek zwierzęcia: pies, kot, maść, płeć, nr identyfikacyjny, rodzaj wykonywanego zabiegu 

(uśpienie ślepego miotu, sterylizacja lub kastracja). 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………….                                ……………………………………………… 

   (miejscowość, data)                                                      (podpis właściciela zwierzęcia) 
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Uzasadnienie 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych Gminy. 

W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 638 z późn. 
zm.) Rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom przez Gminę. 

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022, który stanowi załącznik do uchwały. Obejmuje on swoim 
zakresem realizację takich zadań jak: 

1)zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach dla zwierząt; 

2)opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3)odławianie bezdomnych zwierząt; 

4)obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 

5)poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6)usypianie ślepych miotów; 

7)wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

 Zgodnie z art. 11a ust. 7 powyższy projekt programu przesłano do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej, Fundacji „LEPSIE JUTRO” oraz dzierżawców i zarządców obwodów 
łowieckich działających na terenie gminy - kół łowieckich: „Św. Hubert”, „Mykita”, „Puszcza”, „Zielony krąg”, 
„Bóbr”, „Kniaź” i ”Wilk”. 

 Powyższe podmioty w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu wydają opinię o projekcie według 
art. 11a ust. 8. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu. 

 Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Gminy Małkinia Górna projektu uchwały jest 
uzasadnione. 
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