
UCHWAŁA NR XXVIII/173/14
RADY GMINY BORZECHÓW

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Borzechów"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r., poz. 594 ze. zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), Rada Gminy Borzechów - „zważywszy, że zwierzę, jako istota 
żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, zważywszy, że człowiek winien jest zwierzętom 
poszanowanie, ochronę i opiekę, zważywszy, że gmina ma obowiązek zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom, 
przekonana, że działania na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt należy wesprzeć współpracą z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt oraz Inspekcją Weterynaryjną i samorządem lekarsko - weterynaryjnym," uchwala „Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów" jako 
wyraz polityki Gminy Borzechów wobec problemu bezdomności zwierząt. 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, w tym 
w szczególności do bezdomnych kotów i psów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Borzechów. 

§ 2. Ilekroć mowa w uchwale o: 

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 
106, poz. 1002 z późn, zm.), 

2. właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Borzechów, posiadającą zwierzę 
lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale, 

3. opiekunie - należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem na terenie 
Gminy Borzechów, 

4. opiekunie społecznym - należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem lub 
zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Borzechów, 

5. schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z podpisaną umową.

§ 3. Celem niniejszej uchwały jest: 

1. zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację 
bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach, 

2. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla 
zwierząt, 

3. promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja 
społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt, 

4. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom

§ 4. Realizację działań dotyczących bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy: 

1. Gabinet Weterynaryjny w Borzechowie we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej, 

2. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krzesimowie 21-040 Świdnik, ul.Kosynierów 3/29 poprzez 
zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, 

3. Placówki oświatowe z terenu Gminy Borzechów poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach 
informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców, 
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4. Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Borzechów poprzez pełnienie 
funkcji koordynatora działań dotyczących ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych 

5. Gospodarstwo Rolne w Łopienniku - Łopiennik 78, Gm. Borzechów.

Rozdział 2.
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

§ 5. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów polega na: 

1. odławianiu i umieszczaniu w schronisku zwierząt bezdomnych, zwierząt domowych z wypadków 
samochodowych, zagubionych i błąkających się po terenie Gminy Borzechów, na zgłoszenie mieszkańców, 
sołtysa, radnych, organizacji społecznych i Policji. 

1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt za pomocą specjalostucznego sprzętu do wyłapywania zwierząt, który 
nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia i transportowanie ich specjalistycznym środkiem transportu 
będzie miało charakter okresowy, odbywać się będzie po wcześniejszym ogłoszeniu, co najmniej 21 dni przed 
planowanym terminem, dokonywanym przez: 

a) wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, 

b) wywieszenie ogłoszenia w miejscu zwyczajowo przyjętym.

2) W ogłoszeniu o którym mowa w § 5 ust. 1, pkt. 1, wskazuje się w szczególności: 

a) termin wyłapywania, 

b) obszar, na którym przeprowadzone będą czynności, 

c) adres schroniska: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krzesimowie 21-040 Świdnik, z którym 
uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu, 

d) dane dotyczące podmiotu prowadzącego wyłapywanie: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Krzesimowie 21-040 Świdnik,

3) Odłów zwierząt bezdomnych podejmowany będzie niezwłocznie gdy zwierzę stwarza zagrożenie dla życia 
i zdrowia ludzi lub innych zwierząt, a także gdy jest chore lub ranne. Podmiotem odpowiedzialnym za 
realizację zadania będzie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krzesimowie

2. poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt, 

3. zmniejszaniu populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację - wykonujący zabiegi Gabinet 
Weterynarii w Borzechowie lek. wet. Piotr Kwadrans 

4. dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów żyjących na wolności-wykonujący 
zabiegi Gabinet Weterynarii w Borzechowie lek. Piotr Kwadrans 

5. edukacji mieszkańców Gminy Borzechów w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań 
człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach 
zwierząt, 

6. podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy 

7. tworzeniu rejestru tzw. społecznych opiekunów zwierząt.

Rozdział 3.
Opieka nad zwierzętami 

§ 6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizowana jest poprzez umowę z Lekarzem Weterynarii w Borzechowie. - Gabinet Weterynarii w Borzechowie 
lek. Piotr Kwadrans tel. 815111005 i kom.515197757 

§ 7. W miarę potrzeby będzie prowadzona akcja dokarmiania wolno żyjących kotów oraz zapewnienia im 
wody pitnej w miejscach ich przebywania przez pracowników Urzędu Gminy; 

§ 8. 1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, których nie może przyjąć 
Schronisko dla Zwierząt, Gmina umieści zwierzę w gospodarstwie rolnym w m. Łopiennik 78, Gm. Borzechów, 
w zależności od gatunku zwierzęcia i specyfiki gospodarstwa rolnego. 
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2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie natychmiastowe starania 
w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt

§ 9. Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt żyjących na wolności oraz usypianie ślepych miotów wykonywane 
będą na następujących zasadach: 

1. Gmina Borzechów pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych miotów zwierząt 
bezdomnych (w uzasadnionych przypadkach zwierząt domowych) i przekazania ich do utylizacji. 

2. Zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wykonywane będą przez lek. Piotra Kwadransa 
w Gabinecie Weterynarii w Borzechowie, z którym Gmina Borzechów zawarła umowę na świadczenie usług 
weterynaryjnych. Uśmiercanie zwierząt odbywać się będzie w sposób humanitarny, polegający na zadawaniu przy 
tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego. 

3. Bezdomne zwierzęta będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej przez tzw. opiekunów społecznych, 
członków organizacji społecznych, sołtysa, radnego lub mieszkańca Gminy po wcześniejszym uzyskaniu 
skierowania na zabieg, które wystawione zostanie przez Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Borzechów 

4. Po wykonaniu zabiegu zwierzęta tylko i wyłącznie koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego 
pochwycenia lub w uzasadnionych przypadkach umieszczane w schronisku. 

5. Unieszkodliwienie zwłok zwierzęcych, uśpionych zwierząt, będzie zgłaszane zarówno przez Lekarza 
Weterynarii w Borzechowie (po konsultacji z Urzędem) jak i pracownika Urzędu Gminy w Borzechowie do firmy 
zajmującej się utylizacją tj. firmy Framutil w Leżachowie

Rozdział 4.
Środki finansowe 

§ 10. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina. Na realizację zadania 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przeznacza się kwotę 1 2000 zł ujętą 
w budżecie Gminy na rok 2014. 

1) Sposób wydatkowania środków: 

a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczenie w schronisku - 4 500 zł 

b) całodobowa opieka weterynaryjna - 200 zł 

c) sterylizacja, kastracja psów i kotów i uśpienie ślepych miotów - 6 250 zł. 

d) opieka weterynaryjna - 250 zł 

e) dokarmianie bezdomnych kotów - 300 zł 

f) utrzymanie stałej gotowości w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt w gospodarstwie rolnym 
w Łopienniku -  500 zł.

2. Sposób wydatkowania środków finansowych na program następował będzie w cyklu miesięcznym, na 
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę i dołączonych zestawień faktycznie wykonanych usług 
weterynaryjnych - załącznik nr 4 uchwały. 

3. Płatność dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 21 dni, od daty 
otrzymania faktury.

Rozdział 5.
Działania edukacyjne 

§ 11. Gmina Borzechów w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu 
podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka 
w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt 
między innymi poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie informacji w środkach masowego przekazu oraz na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Borzechów, organizowanie konkursów oraz udzielanie wsparcia przy 
organizowaniu zajęć edukacyjnych.
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Rozdział 6.
Postanowienia końcowe 

§ 12. Osoba pełniąca funkcję tzw. opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć deklarację do Referatu 
Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Borzechów. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 13. Osoba lub jednostka chcąca uzyskać skierowanie na zabieg sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt 
lub uśpienia ślepych miotów obowiązana jest uzyskać skierowanie z Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Borzechów. Wzór wniosku o udzielenie skierowania stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały, natomiast wzór skierowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 15. Traci moc Uchwała Nr XXI/124/13 Rady Gminy Borzechów z dnia 8 marca 2013 r w sprawie 
wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Borzechów” 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Orgasiński
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Załącznik  nr 1  
do Uchwały nr XXVIII/173/14 

Rady Gminy Borzechów 

z dnia 17 stycznia 2014r. 

 

 

Borzechów, dnia……… 

  

Urząd Gminy Borzechów 

24- 224 Borzechów 

 

 

DEKLARACJA 

OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT 

 

Imię i nazwisko opiekuna społecznego 

zwierząt 

 

Adres zamieszkania 

 

Numer telefonu 

 

Gatunek zwierząt objętych opieką oraz 

ich liczba i płeć 

 

Miejsce przebywania zwierząt 
 

Forma udzielanej zwierzętom opieki 
 

Informacje dodatkowe /np. informacja o 

konieczności wykonywania zabiegów: 

sterylizacji lub kastracji zwierząt lub 

usypiania ślepych miotów/ 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji programu 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
 

 

 
 

 

 

 

……………………………     ………………………………… 
          (Miejscowość, data)       (podpis opiekuna społecznego zwierząt) 
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Załącznik  nr 2  

do Uchwały nr XXVIII/173/14 

Rady Gminy Borzechów 
z dnia 17 stycznia 2014 r. 

 

Borzechów, dnia………. 

  

Urząd Gminy Borzechów 

24- 224 Borzechów 

 

 
WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA 

NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

LUB UŚPIENIE ŚLPEYCH MIOTÓW* 

Imię i nazwisko lub nazwa jednostki zgłaszającej 
 

Adres zamieszkania lub siedziby 

 

Numer telefonu 

 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.) 
 

Rodzaj zabiegu: 

 

- gatunek  zwierzęcia  

 

- opis zwierzęcia  

 

- sterylizacja (      szt.)  

 

- kastracja (   szt.) 

 

- uśpienie ślepego miotu (    szt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma udzielanej zwierzętom opieki 
 

Uwaga ! Gmina Borzechów ponosi jedynie koszty wykonywania zabiegu sterylizacji/kastracji oraz usypiania 

ślepych miotów zwierząt bezdomnych ! 

W pierwszej kolejności na zabiegi będą kierowane zwierzęta, które doprowadzone zostaną do lecznicy przez 

osoby/jednostki zgłaszające ! 

Wielkość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji bezdomnych zwierząt 

oraz usypiania ślepych miotów jest ograniczona! 

 
Do wniosku należy dołączyć: 

1. Oświadczenie potwierdzające, że zwierzęta kierowane do zabiegu są zwierzętami bezdomnymi – Potwierdzone 

przez Radnego/Radną, Sołtysa, Mieszkańców danej miejscowości z terenu gminy. 

2. W przypadku  zgłoszenia ślepego miotu należy uzasadnić przyczynę wykonywania zabiegu – usypianie ślepych 

miotów zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie zwierząt dokonywane będzie jako sposób ograniczenia 

populacji zwierząt bez względu na ich stan zdrowia. 

3. Deklarację doprowadzenia zwierząt do lecznicy wskazanej przez Gminę Borzechów, w której dokonany zostanie 

zabieg oraz odebrania zwierząt z lecznicy. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji programu 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

 

……………………………     ………………………………… 
          (Miejscowość, data)       (podpis opiekuna społecznego zwierząt) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

Id: D0909A9D-0D2E-46C0-B7E2-7AE65EDB9F0D. Podpisany Strona 6



Załącznik  Nr 3  

do Uchwały nr XXVIII/173/14 

Rady Gminy Borzechów 
z dnia 17 stycznia 2014 r. 

 

 

Borzechów, dnia………. 

  

 

Gabinet Weterynaryjny S.C. 

 z siedziba w Borzechowie,  

Borzechów 2, 24-224 Borzechów 
 

 

SKIEROWANIE 

NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

LUB UŚPIENIE ŚLPEYCH MIOTÓW* 

w ramach „Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Borzechów” 

 

Niniejszym kieruję bezdomne zwierzęta zgłoszone przez: …………………………………………. na 

zabieg sterylizacji/kastracji* lub uśpienie ślepego miotu*, który wykonany zostanie w Lecznicy 

Weterynaryjnej w Borzechowie. 

 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: ………. szt. 

Rodzaj zabiegu: sterylizacja: ………. szt. 

   Kastracja:    ………. szt. 

   Uśpienie:     ……….szt. 

Gatunek: ……………………………………….. 

Opis/przyczyna skierowania: ………………………………………………………………………… 

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

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

 

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez:…………………………………………………... 

Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta zostaną odebrane przez: 

……………………………………………… 

 

 

 

                                                                                  ……………………….. 
                                                                                                                          (podpis przedstawiciela Gminy Borzechów 

                                                                                                                           wydającego skierowanie) 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji* lub uśpienia 

ślepych miotów zwierząt są zwierzętami bezdomnymi. 

 
 

……………………………    ……………………………………….. 
          (Miejscowość, data)      (podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu) 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji programu 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

*niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik  nr 4  

do Uchwały nr XXVIII/173/14 

Rady Gminy Borzechów 
z dnia 17 stycznia 2014 r. 

 

Gabinet Weterynaryjny S.C.                 Borzechów, dn…………....  

 z siedziba w Borzechowie,  

Borzechów 2, 24-224 Borzechów 

 

 

POTWIERDZENIE 

WYKONANIA ZABIEGU STERYLIZACJI/KASTRACJI* BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

LUB UŚPIENIE ŚLPEYCH MIOTÓW* 

 

Potwierdzam przyjęcie …………………………….. w ilości szt. ………. do zabiegu: 

Rodzaj zabiegu: Sterylizacja: ………. szt. 

   Kastracja:    ………. szt. 

   Uśpienie      ……… szt. 

Gatunek: ……………………………………….. 

Opis: …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

……………………………    ……………………………………….. 
          (Miejscowość, data)             (podpis lekarza wykonującego zabieg) 

 

 

 

 

 

 

  

 

*niepotrzebne skreślić. 
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