
UCHWAŁA NR XXXII.402.2018 

RADY GMINY KLEMBÓW 

z dnia 27 marca 2018 r. 

 
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2018 rok 

 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 11a ust. 1, ust. 2, ust. 5 i art.11 ust. 

3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840), po 

zasięgnięciu opinii podmiotów, o których mowa w art. 11a ust. 7 w/w ustawy, Rada Gminy 

Klembów, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2018 rok”, w brzemieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów. 

 

§ 3. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 Przewodniczący 

                                                                                                                                           Rady Gminy 

 

                                                                                                                                        /-/Tadeusz Wojda 

 

 

 

 
 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr XXXII.402.2018 

                                                                                                               Rady Gminy Klembów 

                                                                                                               z dnia 27 marca 2018 r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Klembów w 2018 roku 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Klembów, zwanym dalej „Programem”, są objęte zwierzęta bezdomne                    

w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 

r. poz. 1840) zwanej dalej „ustawą”, na terenie Gminy Klembów. 

 

§ 2. 

Celami programu są: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Klembów,   w tym 

ich odławianie i umieszczanie w schronisku dla zwierząt oraz poszukiwanie im nowych 

właścicieli, 

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt przez sterylizację i kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów, 

3) poprawienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

§ 3. 

Wykonawcami Programu są: 

1) Wójt Gminy Klembów, 

2) schronisko dla zwierząt,   

3) podmiot gospodarczy świadczący usługę polegającą na odławianiu i transporcie 

bezdomnych zwierząt, 

4) podmiot gospodarczy świadczący usługę polegającą na zapewnieniu całodobowej  

opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych 

zwierząt, 

5) organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie  

bezdomności zwierząt, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia 

zwierząt oraz nie zadający im cierpienia. 

 

§ 4. 

Koordynatorem działań podejmowanych w ramach Programu jest Referat Gospodarki 

Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. 

 

 



Rozdział 2 

REALIZACJA ZADAŃ 

 

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU  

DLA ZWIERZĄT 

 

§ 5. 

Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Klembów jest realizowane 

poprzez: 

1) zgłaszanie bezdomnych zwierząt do odłowienia i umieszczenia w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt będącego pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, 

2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

3) podanie do publicznej wiadomości adresu podmiotu wykonującego odławianie  

i transport bezdomnych zwierząt, 

4) Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Klembów przyjmowane są do Schroniska dla 

zwierząt bezdomnych BAROS ul. Berezów 85a, 26-130 Suchedniów posiadający 

weterynaryjny numer identyfikacyjny – 26103401.  

 

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI 

 

§ 6. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez: 

1) przyjmowanie zgłoszeń o miejscach pobytu dużej ilości tychże zwierząt, 

2) pomoc zainteresowanym opiekunom w dokarmianiu zwierząt. 

 

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

§ 7. 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się na podstawie 

otrzymywanych zgłoszeń. W pierwszej kolejności odławiane są zwierzęta agresywne. 

 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt jest prowadzone przez uprawniony podmiot, przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza 

zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie zadaje im cierpienia. 

 

3. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkiem transportu przystosowanym do 

bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, zgodnie  z wymaganiami określonymi            

w odrębnych przepisach. 

 

4. Odławianiem bezdomnych zwierząt transportem ich do schroniska z terenu Gminy Klembów 

zajmuje się ARKA NOEGO Lecznica Weterynaryjna Całodobowa, ul. Krechowiecka 33,          

05-230 Kobyłka. 

 

 



OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ORAZ ZNAKOWANIE 

(CHIPOWANIE) ZWIERZĄT W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT 

 

§ 8. 

Bezdomne zwierzęta odłowione z terenu Gminy Klembów podlegają obowiązkowej sterylizacji 

albo kastracji w schronisku dla zwierząt wyłącznie przez lekarza weterynarii, oraz 

obowiązkowemu znakowaniu (chipowaniu). 

 

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

§ 9. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się poprzez: 

1) schronisko do którego trafią zwierzęta odłowione z terenu Gminy Klembów, 

2) informowanie o odłowionym zwierzęciu na profilu społecznościowym Lecznicy 

Całodobowej ARKA. 

 

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

 

§ 10. 

Usypianie ślepych miotów może wykonywać wyłącznie lekarz weterynarii z  ARKA NOEGO 

Lecznica Weterynaryjna Całodobowa, ul. Krechowiecka 33, 05-230 Kobyłka, który posiada 

umowę z Gminą Klembów na świadczenie usług w tym zakresie, a zwłoki uśpionych zwierząt 

muszą być odebrane przez podmiot zajmujący się zbieraniem i transportem martwych zwierząt 

do utylizacji. Zwłoki uśpionych zwierząt winny być odpowiednio zabezpieczone do czasu 

zabrana ich przez wyspecjalizowaną firmę. 

 

WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA  

DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

 

§ 11. 

Gmina Klembów zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich lub odebranych 

właścicielowi zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zwierząt,  w gospodarstwie rolnym Pana 

Andrzeja Cioka położonym w Starym Kraszewie, ul. Folwark 10, 05-205 Klembów, w okresie 

obowiązywania niniejszej uchwały. 

 

ZAPEWNIENIE  CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH 

ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

 

§ 12. 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                     

z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina przez umowę zawartą z ARKA NOEGO 

Lecznica Weterynaryjna Całodobowa, ul. Krechowiecka 33, 05-230 Kobyłka. 



2. W ramach świadczonych usług przychodnia weterynaryjna o której mowa w pkt.15 zapewni 

opiekę weterynaryjną na zlecenie upoważnionych pracowników Urzędu w stosunku do 

zwierząt bezdomnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia. 

 

Rozdział 3 

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

 

§ 13. 

Zapobieganie bezdomności zwierząt, a w szczególności psów i kotów realizowane jest poprzez: 

1) edukację mieszkańców w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach 

zwierząt, z włączeniem do akcji placówek oświatowych i organizacji pozarządowych, 

2) w ramach posiadanych środków finansowych poprzez dofinansowanie sterylizacji             

i kastracji zwierząt, 

3) usypianie ślepych miotów w ramach posiadanych środków finansowych, 

4) chipowanie zwierząt w ramach posiadanych środków finansowych. 

 

Rozdział 4 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

§ 14. 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 

Gminy Klembów w dziale 900, rozdział 90095 w wysokości – 100 000 zł. 

2. Środki będą finansowe będą wydatkowane na poszczególne zadania w wysokości: 

1) 22 000,00 zł zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,  

2) 9 000,00 zł odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Klembów,  

3) 1 000,00 zł opieka nad wolno żyjącymi kotami, 

4) 14 000,00 zł poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

5) 500,00 zł usypianie ślepych miotów, 

6) 45 500,00 zł opieka weterynaryjna dla zwierząt bezdomnych oraz opieka nad 

zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych, 

7) 3 000,00 zł bezpłatne chipowanie zwierząt dla mieszkańców Gminy Klembów, 

8) 5 000,00 zł dofinansowanie kastracji i sterylizacji zwierząt, 

 

3. Środki finansowe na realizację Programu wydatkowane będą zgodnie z bieżącymi potrzebami, 

na podstawie zawartych umów lub zleceń. 

 

 Przewodniczący 

                                                                                                                                           Rady Gminy 

 

                                                                                                                                        /-/Tadeusz Wojda 

 


