
                                                                       

  

UCHWAŁA NR VI/31/2019 

Rady Gminy Sadowne 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne 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 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia            

1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) po zaopiniowaniu uchwały 

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgrowie, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

w Polsce, Koło Łowieckie „Kniaź”, Koło Łowieckie „Lot”, Koło Łowieckie „Św. Huberta”, 

Koło Łowieckie „Ostoja” Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:  

§ 1 

 

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2019 roku w brzmieniu określonym w załączniku                    

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
              

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                           Załącznik do Uchwały nr VI/31/2019                                                                

                 Rady Gminy Sadowne 

                                                                                                              z dnia 27 lutego 2019 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SADOWNE W 2019 ROKU 

 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt                  

na terenie Gminy Sadowne w 2019 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych,  

w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich 

przebywających na terenie Gminy Sadowne. 

 

Rozdział II 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

 

§ 2 

Celem programu jest zapewnienie właściwej opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt oraz 

zapobieganie bezdomności zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu 

Gminy Sadowne realizować będą uprawnione organizacje społeczne i podmioty gospodarcze, 

na podstawie zawartej między stronami umowy, na mocy której bezdomne zwierzęta 

umieszczane będą w schroniskach prowadzonych przez te podmioty. 

 

Rozdział III 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

 

§ 3 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sadowne odbywa się interwencyjnie. 

Odławianie prowadzone jest przez podmioty, z którymi gmina ma zawartą umowę. W okresie 

od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku jest to Schronisko Dla Bezdomnych 

Zwierząt Dworakowski Zygmunt - spółka cywilna z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska. 

Natomiast od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku jest to Schronisko                           

dla Bezdomnych Zwierząt – spółka cywilna z siedzibą ul. Bąkówka, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka. Transport odławianych zwierząt do schroniska będzie odbywał się pojazdem 

zabezpieczającym przewożone zwierzęta przed niekorzystnym wpływem warunków 

atmosferycznych oraz umożliwiającym przyjęcie naturalnej pozycji leżącej lub stojącej. 

 

§ 4 

Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu sprzętu                               

do odławiania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt. 

 

 



  § 5 

Gmina zapewnia dalszą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez umieszczenie 

odłowionych bezdomnych zwierząt w schronisku wymienionym w § 3, w celu zapewnienia                 

im bezterminowej opieki poprzez: właściwe żywienie i optymalne warunki bytowania, 

pielęgnację i profilaktykę w zapobieganiu chorobom zakaźnym, oraz opiekę weterynaryjną                

do czasu adopcji. 

§ 6 

Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy 

weterynaryjnej, lub w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

 

                                                                         § 7 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez: 

1. Ustalenie miejsc, w którym przebywają koty wolno żyjące;  

2. Zapewnienie dokarmiania wolno żyjących kotów poprzez przekazanie karmy 

zainteresowanym osobom opiekującym się tymi zwierzętami w celu umieszczenia jej  

w miejscach przebywania kotów; 

3. Zapobieganie bezdomności wolno żyjących kotów poprzez ich sterylizację lub 

kastrację za pośrednictwem osób opiekujących się tymi zwierzętami. 

 

§ 8 

Odebrane właścicielom zwierzęta gospodarskie będą przekazywane do wskazanego 

gospodarstwa rolnego. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich w 2019 roku wskazuje się gospodarstwo, które znajduje się w miejscowości 

Płatkownica 16, 07-140 Sadowne, na podstawie umowy zawartej przez Gminę Sadowne  

z właścicielem gospodarstwa. Jednocześnie wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, 

Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

 

§ 9 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt realizowane jest przez Gabinet Weterynaryjny Andrzej Wrzosek,  

ul. Grunwaldzka 1, 07-140 Sadowne.  

 

§ 10 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1. Umieszczanie stosownych informacji o możliwości adopcji na stronach 

internetowych podmiotów, o których mowa w rozdziale 2 § 2, 

2. Prowadzenie innych działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli  

i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym adopcją oraz 

zdolnym zapewnić należyte warunki bytowania. 

 

Rozdział IV 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

§ 11 

Gmina Sadowne realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla 

zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko, z wyjątkiem zwierząt  

u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na ich stan zdrowia 

lub wiek. 

 

       



      Rozdział V 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

 

§ 12 

Wójt w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne między innymi w zakresie 

odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 

propagowania sterylizacji i kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych. 

                                                               

                                                               Rozdział VI 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

§ 13 

Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Sadowne.  

 

§ 14 

1. Na realizację Programu zabezpieczono w budżecie Gminy Sadowne na 2019 rok środki 

finansowe w wysokości 40 000 zł. 

2. Sposób wydatkowania środków przedstawia się następująco: 

a) Opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt      - 2 000 zł 

b) Sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów             - 1 000 zł 

c) Zakup karmy                  - 1 000 zł 

d) Zapewnienie opieki nad zwierzętami gospodarskimi             - 1 000 zł 

e) Zapewnienie miejsca w schronisku             - 35 000 zł 

 

§ 15 

Środki będą wydatkowane na bieżąco w ramach realizacji podpisanych umów na zadania 

związane z realizacją programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE do uchwały nr VI/31/2019 Rady Gminy Sadowne 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne. 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2017 

r. poz. 1840 ze zm.) zobowiązuje się Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie 

do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt.  

W związku z powyższym został przygotowany Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadowne w 2019 r. 

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 

w Węgrowie, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Kołu Łowieckiemu „Kniaź”, 

Kołu Łowieckiemu „Lot”, Kołu Łowieckiemu „Św. Huberta”, Kołu Łowieckiemu „Ostoja”. 

 

 

 


