
 NR XLVI/429/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie  „Programu opieki nad  bezdomnymi oraz zapobiegania  
 na terenie gminy Zakroczym w 2022 roku”

Na podstawie podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie  (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 638 ze zm.) uchwala  co 

§ 1. Uchwala  "Program opieki nad  bezdomnymi oraz zapobiegania   

na terenie gminy Zakroczym w 2022 roku", w brzmieniu  w  do 

§ 2.  wchodzi w  po  14 dni od dnia jej  w Dzienniku  

Województwa Mazowieckiego.

 Rady Miejskiej 

w Zakroczymiu

Piotr Serwatka

  



 do  Nr XLVI/429/2022

Rady Miejskiej w Zakroczymiu

z dnia 25 lutego 2022 r.

Program opieki nad  bezdomnymi oraz zapobiegania   na terenie gminy 
Zakroczym w 2022 r.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. „Program opieki nad  bezdomnymi oraz zapobiegania   na terenie 

gminy Zakroczym w 2022 roku”, zwany dalej „Programem”, ma zastosowanie do wszystkich  

domowych w  psów i kotów, w tym kotów wolno  oraz  gospodarskich.

§ 2. Cele i zadania programu
1. Celem Programu jest zapobieganie   na terenie gminy Zakroczym, zwanej dalej 

 , oraz opieka nad  bezdomnymi.

2. Zadania Programu 

1) zapewnienie bezdomnym  miejsca w schronisku dla 

2)  nad wolno  kotami, w tym ich dokarmianie;

3)  bezdomnych 

4)   albo   w schronisku dla 

5) poszukiwanie  dla bezdomnych 

6) usypianie  miotów;

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

8) zapewnienie  opieki weterynaryjnej w przypadkach  drogowych z  

9)   Gminy w zakresie opieki nad 

§ 3. Zapewnienie bezdomnym  miejsca w schronisku dla 
1. Bezdomne   przyjmowane z terenu Gminy i utrzymywane w Schronisku dla  Bezdomnych 

 CANIS w Kruszewie, Kruszewo 34/35,  Goworowa, reprezentowanym przez  

2. Schronisko, w którym  umieszczane  z   w tym zakresie 

przepisów, zapewnia   warunki bytowania.

3. Schronisko poszukuje nowych domów i przekazuje  do adopcji osobom zainteresowanym ich 

posiadaniem, zdolnym  im  warunki bytowania.

4. Schronisko prowadzi    umieszczonych w schronisku z terenu gminy 

Zakroczym.

§ 4. Opieka nad wolno  kotami, w tym ich dokarmianie
1. Koty wolno  nie   bezdomnymi. Koty te nie   Gmina stwarza 

kotom wolno  warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

2. Wolno  koty z terenu Gminy  dokarmiane   na podstawie  

 (karmicieli). Dokarmianie     rok.

3. Przez  Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu prowadzony  rejestr dokarmianych wolno 

 kotów przez ich opiekunów.

4. Opiekunowie kotów wolno  (karmiciele)   do  Gospodarki Komunalnej 

w Zakroczymiu zamiar poddania  pod ich  kota zabiegowi sterylizacji lub kastracji.



5. Zabiegi sterylizacji lub kastracji   w takim przypadku na koszt gminy Zakroczym, 

w gabinecie weterynaryjnym w   14a, 05-180 Pomiechówek, prowadzonym przez 

  z którym Gmina   

6. Sterylizacja lub kastracja    przez  rok, do momentu wyczerpania  

finansowych przeznaczonych na ten cel w  Gminy.

7.  warunki zakwalifikowania kota i jego dowozu/dostarczenia do miejsca sterylizacji lub 

kastracji uzgadniane    opiekunem (karmicielem) a  Gospodarki Komunalnej 

w Zakroczymiu.

8. W przypadku  koty wolno  po  przez opiekuna,  leczone na koszt 

Gminy w gabinecie weterynaryjnym w   14a, 05-180 Pomiechówek.

§ 5.  bezdomnych 
1.  bezdomnych  transport oraz umieszczanie ich w schronisku realizowane  

przez  BLIZZARD, Bartosz Gadziomski,  14a, 05-180 Pomiechówek w ramach podpisanej 

umowy.

2. Bezdomne  z terenu Gminy   po uprzednim  przez pracownika 

 Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, pod numerem telefonu 22 785 28 82.

3. W przypadkach uzasadnionych  ludzi, bezdomne    poza 

godzinami pracy  Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na podstawie  do  

Komisariatu Policji w Zakroczymiu, pod numerem telefonu 22 785-22-27.

4.  bezdomnych     w ramach podpisanej umowy z  

BLIZZARD, Bartosz Gadziomski,  14a, 05-180 Pomiechówek, przy  specjalistycznego  

do   który nie    dla  i  publicznego 

oraz dla zdrowia i   ani  im cierpienia.

5.   transportowane odpowiednim  transportu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

6. W przypadku stwierdzenia  miotów lekarz   zabieg usypiania.

7.  bezdomne, które   zostanie  i przekazane na  

 zgodnie z  powiatowego lekarza weterynarii do lecznicy dla  która ma 

 przeprowadzenia  obserwacji, w celu stwierdzenia  lub jej wykluczenia.

§ 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja  w schronisku dla 
1. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja  w schronisku realizowana jest poprzez 

przeprowadzenie zabiegów sterylizacji albo kastracji   do schroniska, z   

u których  przeciwskazania do wykonania tych zabiegów, m.in. z uwagi na stan zdrowia czy wiek. 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja  przeprowadzana w terminie nie   8  od 

daty   do schroniska.

2. Zabiegom, o których mowa w ust 1, nie   w okresie 15 dni od dnia umieszczenia 

w schronisku z uwagi na     lub opiekuna.

3.  obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji  umieszczonych w schronisku  

 kontroli ze strony Gminy.

§ 7. Poszukiwanie  dla bezdomnych 
1. Schronisko dla Bezdomnych  CANIS w Kruszewie, Kruszewo 34/35,  Goworowa, 

reprezentowane przez   prowadzi   do pozyskiwania nowych 

 i oddawania do adopcji bezdomnych  osobom zainteresowanym i zdolnym  im 

 warunki bytowania.



2.  Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu we  z  Miejskim w Zakroczymiu 

prowadzi   do pozyskiwania nowych  dla bezdomnych   innymi 

poprzez umieszczanie  o poszukiwaniu nowych opiekunów na stronie internetowej  i w prasie 

lokalnej oraz poprzez stworzenie bazy informacyjnej o osobach zainteresowanych  bezdomnego 

 do adopcji.

§ 8. Usypianie  miotów
1. Usypianie  miotów jest dokonywane w schronisku lub w gabinecie weterynaryjnym Izabeli 

 zlokalizowanym w   14a, 05-180 Pomiechówek.

2. Zabiegi usypiania  miotów wykonuje  lekarz weterynarii.

§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla  gospodarskich
1.  porzucone lub zabrane podczas interwencji  gospodarskie   

i przetransportowane do Fundacji Wzajemnie Pomocni, zlokalizowanej w   14a, 05-180 

Pomiechówek, gdzie zapewniona zostanie im opieka i  warunki bytowania.  nad  

zajmie   gospodarstwa Izabela 

§ 10. Zapewnienie  opieki weterynaryjnej w przypadku  drogowych z  

1.    w przypadkach  drogowych z   na terenie 

gminy Zakroczym zapewnia Przychodnia Weterynaryjna    14a, 05-180 

Pomiechówek.

2. Bezdomne  po udzieleniu pomocy weterynaryjnej  przewiezione i umieszczone 

w schronisku.

§ 11.  o charakterze edukacyjno-informacyjnym
1. W ramach realizacji Programu, Gmina prowadzi  edukacyjne,  innymi w zakresie 

odpowiedzialnej i  opieki nad  ich humanitarnego traktowania, propagowania adopcji 

 bezdomnych w formie informacji na stronie internetowej   prowadzi   

w placówkach  poprzez  dzieci i  w zakresie humanitarnego traktowania 

 i sposobów zapobiegania ich 

§ 12. Finansowanie programu
1.   finansowych przeznaczonych na  Programu wynosi: 55.600,00 

2. Sposób wydatkowania 

1)  transport i umieszczenia w schronisku – 33 600,00  (tj. zadania  w § 3, §5 i §6 

Programu);

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym  oraz zapewnienie miejsca i opieki  

gospodarskim - 20 000,00  (tj. zadania  w § 4, § 8, §9 i §10 Programu);

3) dokarmianie i opieka nad wolno  kotami – 2 000,00  (tj. zadanie  w § 

4 ust. 2 Programu).

3.   finansowych  w §12 niniejszego Programu oraz sposób ich 

wydatkowania  ulec zmianie w  od potrzeb.


