DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 2 marca 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Teresa Gogołowicz
Data: 2020-03-02 14:05:14

Poz. 2712
UCHWAŁA NR XII/90/2020
RADY GMINY GZY
z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 11a ust. 1, ust. 2, ust. 3a i ust. 5 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Gzy w 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Kaczorowski
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Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XII/90/20200
Rady Gminy Gzy
z dnia 21 lutego 2020r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Gzy w 2020 roku
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której
opieką trwale dotąd pozostawały.
2. Realizacja programu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez
Fundację „Centrum Ochrony Środowiska” z siedzibą w Nasielsku;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt (przez firmę posiadającą wymagane pozwolenia w zakresie
odławiania zwierząt, z którą Gmina podpisała umowę i umieszczanie ich w schronisku);
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich – Gzy 38, gm. Gzy;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Rozdział 2
Realizacja zadań nałożonych na Gminę Gzy
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt:
1) bezdomne zwierzęta, które nie znajdą opiekuna, zostaną przekazane do schroniska dla
zwierząt prowadzonego przez Fundację „Centrum Ochrony Środowiska” z siedzibą
w Nasielsku przy ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk;
2) pobyt w schronisku bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy finansowany jest
przez Gminę;
3) obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki ciąży na
schronisku.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie:
1) wolno żyjące na terenie gminy Gzy koty podlegają opiece gminy;
2) Gmina Gzy zapewnia wolno żyjącym kotom pokarm;
3) w celu zmniejszenia populacji wolno żyjących kotów na koszt Gminy wykonywana będzie
sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów;
4) po zakończeniu okresu rekonwalescencji wolno żyjącym kotom będzie zapewnione miejsce
w schronisku dla zwierząt lub zostanie dla nich znaleziony właściciel.
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3. Odławianie bezdomnych zwierząt:
1) bezdomne zwierzęta będą na zlecenie gminy odławiane przez firmę Wyłapywanie
Bezdomnych Zwierząt Hubert Kośnik, ul. Zakręzie 49, 07-200 Wyszków;
2) odłowione zwierzęta, które nie znajdą opiekuna, zostaną przekazane do schroniska.
4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt:
1) odłowione zwierzęta, które trafią do schroniska, zostaną poddane zabiegowi kastracji lub
sterylizacji;
2) koszty wykonanych zabiegów ponosi Gmina Gzy.
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt następuje poprzez:
1) Internet;
2) ogłoszenia w lokalnej prasie;
3) współpracę z mieszkańcami.
6. Usypianie ślepych miotów – prowadzone zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r. poz. 122) oraz przepisami odrębnymi:
1) usypianie miotów bezdomnych psów i kotów możliwe będzie tylko wówczas, gdy nie ma
możliwości zapewnienia dla nich właściciela;
2) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta do piątego dnia życia, które są jeszcze ślepe;
3) usypianie ślepych miotów psów i kotów trafiających do schroniska z interwencji
z terenu Gminy realizuje lekarz weterynarii z którym współpracuje schronisko.
7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt:
1) Gmina Gzy finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt wolno żyjących oraz bezdomnych;
2) Gmina Gzy finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt posiadających właściciela w sytuacji, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę
wymaga udzielenia mu natychmiastowej pomocy;
3) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
prowadzona będzie Gabinet Weterynaryjny, ul. Rybitew 16, 06-100 Pułtusk. Wyżej
wymieniony podmiot będzie również odpowiedzialny za przewiezienie zwierząt z miejsca
zdarzenia drogowego do gabinetu weterynaryjnego.
Rozdział 3
Finansowanie programu
1.

Na realizację zadań wynikających z Programu Gmina przeznacza z budżetu środki w wysokości
10 000 zł, zgodnie z załącznikiem do Programu..

2. Środki finansowe wydatkowane będą przez zlecenia świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.).
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Załącznik do Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Gzy w 2020 roku

Zadania przeznaczone do realizacji w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Gzy w 2020 roku, z uwzględnieniem środków
finansowych
Lp.

Zadania

Środki finansowe (zł)

1.

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

5200,00

2. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla
zwierząt
2.

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy

800,00

3.

Zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich

1200,00

4.

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń

2000,00

drogowych z udziałem zwierząt
2. Usypianie ślepych miotów
5.

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

800,00

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 6 października 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Teresa Gogo owicz
Data: 2020-10-06 12:08:06
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 NR XVI/117/2020
RADY GMINY GZY
z dnia 25

  2020 r.

w sprawie  !" zmiany w Programie opieki nad !*# bezdomnymi oraz zapobiegania
+)&#$&," -* na terenie Gminy Gzy w 2020 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 11a ust. 1, ust. 2, ust. 3a i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie    (Dz. U. z 2020 r., poz. 638) uchwala * co *+ ,
§ 1. Przyjmuje * zmiany w Programie opieki nad   * bezdomnymi oraz zapobiegania
.      na terenie Gminy Gzy w 2020 roku w Rozdziale 3 Finasowanie Programu
w *+ zakresie:

 § 9 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Na )+* 4 +' z Programu Gmina przeznacza z .5 
 w   20 000 6 zgodnie z 6  do Programu.”

 Zmienia * 6 do Programu opieki nad   * bezdomnymi oraz zapobiegania .  
   na terenie Gminy Gzy w 2020 roku. Projekt zmian stanowi 6 do ' 6
§ 2. Wykonanie ' 6 powierza * Wójtowi Gminy Gzy.
§ 3. #' 6 wchodzi w 5
Województwa Mazowieckiego.

po 6 

14 dni od opublikowania w Dzienniku # * 

-

 Rady

)2 Kaczorowski
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=DáąF]QLNGR8FKZDá\
1U;9,
5DG\*PLQ\*]\
]GQLDZU]HĞQLDU

3URJUDPRSLHNLQDG]ZLHU]ĊWDPLEH]GRPQ\PLRUD]]DSRELHJDQLDEH]GRPQRĞFL]ZLHU]ąWQD
WHUHQLH*PLQ\*]\ZURNX

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

5R]G]LDá
3RVWDQRZLHQLDRJyOQH
5HDOL]DFMDSURJUDPXREHMPXMH
]DSHZQLHQLH EH]GRPQ\P ]ZLHU]ĊWRP PLHMVFD Z VFKURQLVNX GOD ]ZLHU]ąW
SURZDG]RQ\PSU]H])XQGDFMĊÄ&HQWUXP2FKURQ\ĝURGRZLVND´]VLHG]LEąZ1DVLHOVNX
RSLHNĊQDGZROQRĪ\MąF\PLNRWDPLZW\PLFKGRNDUPLDQLH
RGáDZLDQLH EH]GRPQ\FK ]ZLHU]ąW SU]H] ILUPĊ SRVLDGDMąFą Z\PDJDQH SR]ZROHQLD
Z ]DNUHVLH RGáDZLDQLD ]ZLHU]ąW ] NWyUą *PLQD SRGSLVDáD XPRZĊ L XPLHV]F]DQLH LFK
w schronisku;
obligatoryjQąVWHU\OL]DFMĊDOERNDVWUDFMĊ]ZLHU]ąWZVFKURQLVNDFKGOD]ZLHU]ąW
SRV]XNLZDQLHZáDĞFLFLHOLGODEH]GRPQ\FK]ZLHU]ąW
XV\SLDQLHĞOHS\FKPLRWyZ
ZVND]DQLHJRVSRGDUVWZDUROQHJRZFHOX]DSHZQLHQLDPLHMVFDGOD]ZLHU]ąWJRVSRGDUVNLFK± Gzy
38, gm. Gzy;
]DSHZQLHQLH FDáRGRERZHM RSLHNL ZHWHU\QDU\MQHM Z SU]\SDGNDFK ]GDU]HĔ GURJRZ\FK
]XG]LDáHP]ZLHU]ąW

5R]G]LDá
5HDOL]DFMD]DGDĔQDáRĪRQ\FKQD*PLQĊ*]\
 2. 1. Bezdomne ]ZLHU]ĊWDNWyUHQLH]QDMGąRSLHNXQD]RVWDQąSU]HND]DQHdo schroniska dla
]ZLHU]ąWSURZDG]RQHJRSU]H])XQGDFMĊÄCentrum 2FKURQ\ĝURGRZLVND´]VLHG]LEąZ1DVLHOVNXSU]\
XO'ąEURZVNLHJR-190 Nasielsk.
 3RE\W Z VFKURQLVNX EH]GRPQ\FK ]ZLHU]ąW RGáRZLRQ\FK ] WHUHQX JPLQ\  ILQDQVRZDQ\ MHVW
SU]H]*PLQĊ
2ERZLą]HN]DSHZQLHQLD]ZLHU]ĊWRPSU]HE\ZDMąF\PZVFKURQLVNXZáDĞFLZHMRSLHNLFLąĪ\QD
schronisku.
 3. :ROQRĪ\MąFHQDWHUHQLHJPLQ\*]\NRW\SRGOHJDMąRSLHFHJPLQ\
*PLQD*]\]DSHZQLDZROQRĪ\MąF\PNRWRPGRNDUPLDQLH
3. W celu zmniejszenia populacji wolQRĪ\MąF\FKNRWyZQDNRV]W*PLQ\Z\NRQ\ZDQDEĊG]LH
VWHU\OL]DFMDLNDVWUDFMDZROQRĪ\MąF\FKNRWyZ
 4.  %H]GRPQH ]ZLHU]ĊWD EĊGą QD ]OHFHQLH JPLQ\ RGáDZLDQH SU]H] ILUPĊ :\áDS\ZDQLH
%H]GRPQ\FK=ZLHU]ąW+XEHUW.RĞQLNXO=DNUĊ]LH-:\V]NyZ
  2GáRZLRQH EH]GRPQH ]ZLHU]ĊWD NWyUH QLH ]QDMGą RSLHNXQD ]RVWDQą SU]HND]DQH GR
schroniska.
 5. 2GáRZLRQH]ZLHU]ĊWDNWyUHWUDILąGRVFKURQLVND]RVWDQąSRGGDQH]DELHJRZLNDVWUDFMLOXE
sterylizacji. KRV]W\Z\NRQDQ\FK]DELHJyZSRQRVL*PLQD*]\
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6. 3RV]XNLZDQLHZáDĞFLFLHOLGODEH]GRPQ\FK]ZLHU]ąWQDVWĊSXMHSRSU]H]
1) Internet;
2) RJáRV]HQLDZORNDOQHMSUDVLH
3) ZVSyáSUDFĊ]PLHV]NDĔFDPL
4) G]LDáDQLDVFKURQLVND

 7. 8V\SLDQLHĞOHS\FKPLRWyZEĊG]LHSURZDG]RQH]JRGQLH]DUWXVWDZ\]GQLDVLHUSQLD
URRFKURQLH]ZLHU]ąW ']8]USR] RUD]SU]HSLVDPLRGUĊEQ\PL
2. UV\SLDQLHPLRWyZEH]GRPQ\FKSVyZLNRWyZPRĪOLZHEĊG]LHW\ONRZyZF]DVJG\QLHPD
PRĪOLZRĞFL]DSHZQLHQLDGODQLFKZáDĞFLFLHOD
8ĞSLHQLXPRJąSRGOHJDüZ\áąF]QLH]ZLHU]ĊWDGRSLąWHJRGQLDĪ\FLDNWyUHVąMHV]F]HĞOHSH
 8V\SLDQLH ĞOHS\FK PLRWyZ SVyZ L NRWyZ WUDILDMąF\FK GR VFKURQLVND ] LQWHUZHQFML
]WHUHQX*PLQ\UHDOL]XMHOHNDU]ZHWHU\QDULL]NWyU\PZVSyáSUDFXMHVFKURQLVNR
 8.  *PLQD *]\ ILQDQVXMH RSLHNĊ ZHWHU\QDU\MQą Z SU]\SDGNX ]GDU]HĔ GURJRZ\FK
]XG]LDáHP]ZLHU]ąWZROQRĪ\MąF\FKRUD]EH]GRPQ\FK
 *PLQD *]\ ILQDQVXMH RSLHNĊ ZHWHU\QDU\MQą Z SU]\SDGNX ]GDU]HĔ GURJRZ\FK ] XG]LDáHP
]ZLHU]ąW SRVLDGDMąF\FK ZáDĞFLFLHOD Z V\WXDFML JG\ NRQWDNW ] QLP MHVW QLHPRĪOLZ\
D]ZLHU]ĊZ\PDJDXG]LHOHQLDPXQDW\FKPLDVWRZHMSRPRF\
 &DáRGRERZD RSLHND ZHWHU\QDU\MQD Z SU]\SDGNX ]GDU]HĔ GURJRZ\FK  ] XG]LDáHP ]ZLHU]ąW
SURZDG]RQD EĊG]LH *DELQHW :HWHU\QDU\MQ\ XO 5\ELWHZ    3XáWXVN. Podmiot ten EĊG]LH
UyZQLHĪ RGSRZLHG]LDOQ\ ]D SU]HZLH]LHQLH ]ZLHU]ąW ] PLHMVFD ]GDU]HQLD GURJRZHJR GR JDELQHWX
weterynaryjnego.
5R]G]LDá
)LQDQVRZDQLHSURJUDPX
 9. 1DUHDOL]DFMĊ]DGDĔZ\QLNDMąF\FK]3URJUDPX*PLQDSU]H]QDF]D]EXGĪHWXĞURdki
w Z\VRNRĞFL]á zgoGQLH]]DáąF]QLNLHPGR Programu.
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=DáąF]QLNGR
3URJUDPXRSLHNLQDG]ZLHU]ĊWDPLEH]GRPQ\PL
RUD]]DSRELHJDQLDEH]GRPQRĞFL]ZLHU]ąW
QDWHUHQLH*PLQ\*]\ZURNX

=DGDQLDSU]H]QDF]RQHGRUHDOL]DFMLZUDPDFK3URJUDPXRSLHNLQDG]ZLHU]ĊWDPLEH]GRPQ\PL
RUD]]DSRELHJDQLDEH]GRPQRĞFLQDWHUHQLH*PLQ\*]\ZURNX
]XZ]JOĊGQLHQLHPĞURGNyZILQDQVRZ\FK
/S






=DGDQLD
ĝURGNLILQDQVRZH ]á
=DSHZQLHQLHEH]GRPQ\P]ZLHU]ĊWRP 
PLHMVFDZVFKURQLVNXGOD]ZLHU]ąW
2EOLJDWRU\MQDVWHU\OL]DFMDDOERNDVWUDFMD
]ZLHU]ąWZVFKURQLVNXGOD=ZLHU]ąW
2GáDZLDQLHEH]GRPQ\FK]ZLHU]ąW]WHUHQX

*PLQ\
=DSHZQLHQLHPLHMVFGOD]ZLHU]ąW

JRVSRGDUVNLFK
=DSHZQLHQLHFDáRGRERZHMRSLHNL

ZHWHU\QDU\MQHMZSU]\SDGNX]GDU]HĔ
GURJRZ\FK]XG]LDáHP]ZLHU]ąW
8V\SLDQLHĞOHS\FKPLRWyZ
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2SLHNDQDGZROQRĪ\MąF\PLNRWDPLZ
W\PLFKGRNDUPLDQLH
3RV]XNLZDQLHZáDĞFLFLHOLGOD
EH]GRPQ\FK]ZLHU]ąW
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