
UCHWALA NR XXXVIIl/226/14 
Rady Gminy Kowiesy 
z dnia 27 marca 2014 r. 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy na rok 2014 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. lla ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w Gminie Kowiesy na rok 2014 ", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVlll/226/14 
Rady Gminy Kowiesy 
z dnia 27 marca 2014 r. 

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kowiesy w 2014 r. 

Rozdział 1. 
Cele programu i ogólne założenia 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zwany dalej 
„Programem", ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na 
terenie gminy Kowiesy oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom 
domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach 
administracyjnych Gminy Kowiesy. 

§ 2. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
o ochronie zwierząt, w szczególności mając na względzie przepis art. 1: ,,Zwierzę, jako istota 
żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę". 

§ 3. Realizacja Programu obejmuje w szczególności: 
1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez ich umieszczanie 

w schronisku dla zwierząt (zwierzęta domowe), a w przypadku zwierząt 
gospodarskich - w wybranym gospodarstwie rolnym; 

2) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt i opieka nad nimi, 
4) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w 

schroniskach oraz wolno żyjących kotów; 
5) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych; 
6) znakowanie zwierząt w sposób umożliwiający identyfikację zwierzęcia i kontakt 

z właścicielem; 
7) usypianie ślepych miotów, 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt, 
9) edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Rozdział 2. 
Realizatorzy programu 

§ 4. Realizację zadań w ramach programu wykonują: 
1) Wójt Gminy Kowiesy za pośrednictwem samodzielnego stanowiska ds. gospodarki 

odpadami jako Koordynator Programu, 
2) sołectwa, 
3) organizacje społeczne, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, przez współpracę z podmiotami wymienionymi w pkt 1 i 2 w zakresie zadań 
wymienionych w§ 3 pkt 3 i 7. · 

4) podmioty zajmujące się odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewniające im 
opiekę, na podstawie umów zawartych z Gminą Kowiesy. 

5) Policja. 

Rozdział 3. 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 5. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom Gmina ma podpisaną umowę 
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z Fundacją „Ostatnia Szansa" z Siedzibą w Warszawie, prowadzącą schronisko dla zwierząt 
w Boguszycach Małych 25 w woj. łódzkim, którego adres zostanie umieszczony na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Kowiesy (www.kowiesy.pl). 

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

§ 6. 1. Wolno żyjące na terenie gminy Kowiesy koty podlegają opiece Gminy. 
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 
2) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, 
3) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów, 
4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt. 

3. Osoba stale i regularnie dokarmiająca wolno żyjące koty, zwana dalej „opiekunem kotów" 
lub organizacja społeczna może zgłosić swoje działania do Urzędu Gminy. 
4. Zgłoszonemu opiekunowi kotów przysługuje prawo do zwrotu kosztów dokarmiania wolno 
żyjących kotów, na podstawie zawartego porozumienia z Wójtem Gminy. 

§ 7. Gmina prowadzi działania, mające na celu zachęcanie opiekunów kotów do czynnej 
pomocy przy ich wyłapywaniu w celu przeprowadzenia zabiegu sterylizacji. 

Rozdział 5. 
Odławianie bezdomnych zwierząt i opieka nad odłowionymi zwierzętami 

§ 8.1. Na terenie Gminy Kowiesy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt. 
2. Odławianiem objęte są bezdomne zwierzęta pozostawiane bez opieki, 
w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod 
której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, 
zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

§ 9. 1. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kowiesy będzie zajmował się 
podmiot, spełniający wymogi określone stosownymi przepisami prawa, który zostanie 
wyłoniony w konkursie ofert i z którym gmina podpisze umowę. 
2. Odławianie bezdomnych zwierząt może być prowadzone za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a 
także nie będzie zadawał im cierpienia. 
3. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska, a zwierzęta 
gospodarskie - do wskazanego gospodarstwa domowego. 
4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie 
zwierząt. 
5. W przypadku gdy bezdomne zwierzę stwarza poważne zagrożenie możliwe jest 
dokonanie odłowienia zwierzęcia bez zapewnienia mu miejsca w schronisku i umieszczenia 
go w innym niż schronisko miejscu. 

§ 10. 1. Koordynator Programu sprawuje nadzór nad działalnością podmiotu, który będzie 
zajmował się odławianiem bezdomnych zwierząt oraz nad schroniskiem, w którym są 
umieszczane odłowione zwierzęta, w zakresie wykonania umowy, a w szczególności, czy 
zwierzętom zapewniono właściwą opiekę, w tym: 

1) humanitarne traktowanie, 
2) odpowiednie pożywienie i dostęp do świeżej wody; 
3) ochronę przed warunkami atmosferycznymi; 
4) całodobową opiekę weterynaryjną; 
5) możliwość poszukiwania nowych właścicieli ; 
6) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji. 
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2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowany poprzez przeprowadzanie kontroli w 
podmiotach, z którymi zawarto umowy. 

Rozdział 6. 
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

§ 11. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku, z 
którym ma podpisaną umowę. 
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają: 

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość 
zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, 

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi 
na stan zdrowia lub wiek. 

Rozdział 7. 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 12. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnyc:h zwierząt realizowane jest przez 
schronisko. 
2. Osoba, ubiegająca się o adopcję powinna cechować się znajomosc1ą wymogów, 
dotyczących sprawowania opieki nad zwierzęciem danego gatunku. 
3. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie bądź za zwrotem wydającemu 
podstawowych kosztów opieki medycznej nad zwierzęciem. 
4. Gmina aktywnie uczestniczy w działaniach schroniska, mających zapewnić bezdomnym 
zwierzętom stałą opiekę, w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do 
publicznej wiadomości: 

1) za pośrednictwem Internetu; 
1) za pomocą ogłoszeń w lokalnych mediach; 
2) we współpracy z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi; 

Rozdział 8. 
Usypianie ślepych miotów 

§13. Usypianie ślepych miotów zwierząt przekazanych do schroniska następuje na koszt 
Gminy zgodnie z zawartą umową i musi być prze~prowadzone przez osobę do tego 
uprawnioną. 

Rozdział 9 
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie 

rolnym 

§ 14. W przypadku zwierząt gospodarskich, które zbłądziły, zgubiły się lub które zostały 
odebrane czasowo właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji administracyjnej -
Gmina zapewnia opiekę nad tymi zwierzętami w gospodarstwie rolnym Zbigniewa 
Opackiego, zam. we wsi Michałowice, dającym gwarancję zapewniania należytej opieki nad 
zwierzętami, zgodnie z zawartą z tym gospodarstwem umową. ' 

Rozdział 10 
Opieka weterynaryjina 

§ 15. 1. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami, opiekę 
weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących, 
bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest 
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niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy. 
2. Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych oraz całodobowa opieka 
weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, prowadzone są na 
podstawie umów zawartych: z Lekarzem Weterynarii obsługującym teren gminy Kowiesy: 
Usługi Weterynaryjne -Andrzej Oktabiańczuk i ze schroniskiem. 
3. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia Gminie 
poniesionych kosztów leczenia. 
4. Zwierzęta, które zginą w wypadkach komunikacyjnych, zostaną odebrane przez firmę -
Mariola Boguszewska Usługi Rakarskie z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, z którą Gmina 
Kowiesy ma podpisaną umowę. 

Rozdział 11 
Współpraca z mieszkańcami w ramach polityki ograniczania bezdomności zwierząt 

§ 16. Gmina kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności 
zwierząt domowych i gospodarskich, w szczególności poprzez: 

1) propagowanie przepisów dotyczących ochrony zwierząt, 
2) informowanie o programach adopcyjnych, 
3) propagowanie zabiegów sterylizacji i kastracji, kładąc szczególny nacisk na zalecenia 

natury społecznej i weterynaryjnej, 
4) działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami 

oraz ich humanitarnego traktowania. 

Rozdział 12 
Finansowanie programu 

§ 17. 1. Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy 
Kowiesy na rok 2014 w wysokości 14.000,00 zł. 
2. Zakłada się wydatkowanie środków finansowych na realizację następujących zadań: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie i zapewnienia im opieki w schronisku 
dla zwierząt, 

2) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja w schroniskach, 
3) usypianie ślepych miotów, 
4) zakup karmy dla kotów wolno żyjących, 
5) zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich umieszczonych na 

określony czas we wskazanym gospodarstwie rolnym, 
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt według przedstawionych faktur. 
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