Podpisany przez:
Piotr Pietrucha; Gmina Nieporet
dnia 29 marca 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/25/2021
RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2021 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 638 z późn. zm.) Rada Gminy Nieporęt uchwala , co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Nieporęt w 2021 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Nieporęt
Piotr Pietrucha
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/25/2021
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 29 marca 2021 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY NIEPORĘT W 2021 ROKU

ZAPOBIEGANIA

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Nieporęt;
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Nieporęt, przy pomocy którego Wójt Gminy Nieporęt
wykonuje zadania;
3) Wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Gospodarki Komunalnej w Nieporęcie;
4) Straży Gminnej – należy przez to rozumieć Straż Gminną w Nieporęcie przy ul. Zegrzyńskiej 10 H;
5) Organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, działające na terenie
Gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
6) Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć 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;
7) Zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza;
8) Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli rozrodzie zwierzętach wolno żyjących (dzikich) – rozumie się przez to zwierzęta
nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka, o których mowa w art.4 pkt 18 z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 638);
9) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2021 roku;
10) Schronisku dla zwierząt – należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami
domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz.1421) oraz schronisko dla bezdomnych
zwierząt, położone w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki, prowadzone przez Fundację Przyjaciele
Braci Mniejszych z siedzibą w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 107 B, z którym gmina ma podpisaną umowę
na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
11) Gabinecie weterynaryjnym – należy przez to rozumieć „Alfawet” Lecznica Weterynaryjna Michał
Garwacki z siedzibą w Nieporęcie przy ul. Jana Kazimierza 105, z którym gmina ma podpisaną umowę na
zapewnienie opieki weterynaryjnej;
12) Lecznica dla zwierząt „Fringilla” Cezary Witeszczak ul. Pułtuska 32, 05-140 Serock, usługi całodobowej
opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Nieporęt;
13) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2020 r. poz. 638).
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Nieporęt.
2. Realizatorami Programu są:
1) Wójt Gminy Nieporęt, za pośrednictwem Wydziału;
2) schronisko;
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3) Straż Gminna;
4) Policja w Nieporęcie;
5) zakłady weterynaryjne wyłonione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, współpracujące
z Urzędem;
6) gospodarstwo rolne wyłonione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, współpracujące
z Urzędem.
Rozdział II.
Cele i zadania Programu
§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki zwierzętom
bezdomnym oraz ich wyłapanie w rozumieniu ustawy na terenie Gminy Nieporęt, zmniejszenie
niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów.
2. Program obejmuje następujące zadania:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, poprzez czasowe ich dokarmianie, sterylizacja lub kastracja;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) elektroniczne znakowanie (chipowanie) zwierząt (psów) w gminie;
10) sterylizację lub kastrację zwierząt w gminie, w szczególności kotów;
11) edukację mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział III.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 4. 1. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez utrzymywanie w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzonym przez Fundację Przyjaciele Braci
Mniejszych z siedzibą w Jabłonnie pod adresem ul. Modlińska 107 B, w ramach umowy zawartej przez Gminę,
w celu zapewnienia im opieki do czasu ich adopcji.
2. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy będą wyłapywane po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika
Urzędu Gminy Nieporęt, pracownika Straży Gminnej w Nieporęcie lub funkcjonariusza Komisariatu Policji
w Nieporęcie.
3. Schronisko, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, zapewnia zwierzętom
umieszczonym w schronisku właściwe warunki bytowania, polegające na zapewnieniu:
1) pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem
światła dziennego, umożliwiających im swobodne poruszanie się oraz legowiska;
2) odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia;
3) stałej opieki weterynaryjnej (m.in. szczepienia, odrobaczanie, odpchlenie itp.);
4) leczenia przyjętych chorych zwierząt;
5) obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt po okresie kwarantanny, z wyjątkiem zwierząt, u których
istnieją przeciwskazania do wykonywania zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek;
6) znakowania – chipowania zwierząt w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację zwierzęcia
poprzez wszczepienie pod skórę elektronicznego mikroprocesora oraz wprowadzenie danych do jednej
z ogólnodostępnych krajowych baz danych;
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7) poszukiwania nowych domów i przekazywanie zwierząt (po przebytej kwarantannie w schronisku) do
adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe,
poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, innymi osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi
się opieką nad zwierzętami oraz wolontariuszami, ponadto umieszczanie informacji o możliwości adopcji
na stronie internetowej schroniska.
4. Zwierzęta nowoprzybyłe do schroniska dla bezdomnych zwierząt poddawane będą 15-dniowej
kwarantannie.
5. Schronisko musi pozostawać pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca
prowadzenia działalności i posiadać wymagane prawem zezwolenie na działalność w tym zakresie.
6. Schronisko podlegać będzie okresowej kontroli (nie rzadziej niż dwa razy w roku) w zakresie
obowiązków wynikających z zawartej z Gminą umowy.
Rozdział IV.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§ 5. 1. Wolno żyjące koty nie mogą być traktowane jako typowe zwierzęta bezdomne, są całkowicie
nie przystosowane do życia w niewoli i brak jest szans na ich udomowienie. Koty te nie podlegają odławianiu.
Należy im stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Koty te nie podlegają
odłowieniu proponowany zapis.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie m.in. poprzez: kontrole populacji, prowadzenie
rejestru miejsc bytowania kotów wolno żyjących, ich dokarmianie, utrzymywanie czystości w miejscu ich
bytowania.
3. Opiekunowie wolno żyjących kotów zobowiązani są do dokarmiania wolno żyjących kotów oraz
utrzymywania miejsc ich bytowania w należytej czystości, np. sprzątanie resztek karmy, odchodów, itd.
4. Kontrola populacji obejmować będzie sterylizowanie i kastrowanie wolno żyjących kotów oraz usypianie
ślepych miotów. Opiekun zgłasza się do Urzędu (Dział Gospodarki Komunalnej) w celu wypełnienia wniosku;
następnie po otrzymaniu skierowania na zabieg do gabinetu weterynaryjnego, z którym gmina ma zawartą
umowę, we własnym zakresie dostarczy zwierzę do gabinetu weterynaryjnego, a następnie odbierze po
przeprowadzeniu zabiegu. W uzasadnionych przypadkach, w których zwierzę będzie potrzebowało po zabiegu
sterylizacji/kastracji szczególnej opieki weterynaryjnej, opieka taka zostanie zwierzęciu udzielona, a jej koszty
poniesie Gmina.
5. Zabiegi sterylizacji i kastracji prowadzone będą do momentu wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.
6. W ramach programu opieki nad kotami wolno żyjącymi z terenu Gminy będą dokarmiane karmą,
wydawaną na podstawie pisemnych zgłoszeń mieszkańców ( karmicieli ), którzy mają pod opieką co najmniej
pięć kotów. Wydawanie karmy będzie się odbywało raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia.
Rozdział V.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 6. 1. Każdy, kto znalazł zwierzę domowe i gospodarskie, które uciekło, zabłąkało się lub zostało
porzucone przez człowieka na terenie Gminy Nieporęt i nie ma możliwości ustalenia właściciela lub
dotychczasowego opiekuna lub nie może zwrócić zwierzęcia właścicielowi lub dotychczasowemu opiekunowi
z przyczyn obiektywnych powinien zgłosić jego znalezienie w celu wyłapania: pracownikowi Urzędu Gminy
Nieporęt (nr tel. 22 767 04 27) lub pracownikowi Straży Gminnej w Nieporęcie (nr tel. 22 774 87 91/
668 116 761) lub funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Nieporęcie (nr tel. 22 774 87 57 lub 67).
2. Po wyłapaniu zwierzęcia pracownik Straży Gminnej w Nieporęcie sprawdza czy zwierzę posiada
jakiekolwiek oznakowanie pozwalające ustalić jego właściciela (np. mikroczip, tatuaż, identyfikator,
adresatka).
3. W przypadku wyłapania zwierzęcia oznakowanego podejmowane będą czynności zmierzające do
ustalenia jego właściciela lub opiekuna. W przypadku gdy właściciela lub opiekuna udaje się ustalić zostaje on
wezwany do niezwłocznego odebrania zwierzęcia.
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4. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Nieporęt będą wyłapywane po uprzednim zgłoszeniu przez
pracownika Urzędu Gminy Nieporęt, pracownika Straży Gminnej w Nieporęcie lub funkcjonariusza
Komisariatu Policji w Nieporęcie do schroniska dla zwierząt.
5. Odłowieniu nie podlegają koty wolno żyjące, które nie są zwierzętami bezdomnymi. Wyjątkiem są koty
poszkodowane na skutek wypadków komunikacyjnych, którym niezbędna jest pomoc weterynaryjna. Po
udzieleniu pomocy weterynaryjnej oraz jeśli stan zdrowia umożliwia im samodzielną egzystencję, koty są
wypuszczane w miejsce ich dotychczasowego bytowania.
6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nieporęt i transport do schroniska w Nowym Dworze
Mazowieckim przy ul. Leśnej 5, realizowane będzie przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych, w ramach
umowy zawartej z tym schroniskiem przez Gminę.
7. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane będą pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego
w §10.
8. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się przy użyciu specjalistycznego sprzętu do
odławiania zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dla
zdrowia i życia zwierząt ani zadawał im cierpienia.
9. Transport bezdomnych zwierząt prowadzony będzie za pomocą odpowiedniego środku transportu,
zgodnie z wymogami art. 24 Ustawy.
10. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka zostanie odłowione i przekazane na obserwację
weterynaryjną w celu stwierdzenia bądź wykluczenia wścieklizny, zgodnie z decyzją powiatowego lekarza
weterynarii do lecznicy dla zwierząt, która ma możliwość przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji, w celu
stwierdzenia wścieklizny lub jej wykluczenia. Po zakończonej obserwacji zwierzę zostanie przekazane do
schroniska. W przypadku podejrzenia wścieklizny dalsze postępowanie będzie prowadzone przez Powiatowy
Inspektorat Weterynarii.
Rozdział VI.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§ 7. 1. Każde zwierzę trafiające do schroniska dla bezdomnych zwierząt będzie poddawane obligatoryjnej
sterylizacji lub kastracji przez lekarza weterynarii sprawującego opiekę w schronisku, o ile nie zostało poddane
takiemu zabiegowi.
2. Zabiegom sterylizacji lub kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich
w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela, oraz zwierzęta, u których istnieją
przeciwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wieku.
Rozdział VII.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 8. 1. Urząd Gminy w Nieporęcie prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli dla
bezdomnych zwierząt, m. in. poprzez umieszczanie ogłoszeń o poszukiwaniu nowych opiekunów na stronie
internetowej Urzędu Gminy, tj. www.nieporet.pl, Facebooku Urzędu Gminy Nieporęt oraz w prasie lokalnej.
2. W przypadku otrzymania zgłoszenia o zabłąkanym psie Gmina prowadzić będzie działania polegające na
podawaniu do publicznej wiadomości informacji o miejscu odnalezienia zwierzęcia i poszukiwaniu jego
właściciela lub osoby chętnej do sprawowania nad nim opieki. Do momentu odnalezienia właściciela lub osoby
chętnej do adopcji zwierzę będzie miało zapewnione miejsce tymczasowego pobytu.
3. Jeżeli nie uda się ustalić właściciela psa a zgłosi się osoba chętna do sprawowania nad nim opiekę,
z osobą taką zostanie zawarta umowa adopcyjna. Osobom adoptującym bezdomnego psa Gmina obligatoryjnie
zapewni:
- trwałe oznakowanie psa mikroprocesorem wraz z wprowadzeniem danych do ogólnopolskiej bazy zwierząt
oznakowanych,
- sterylizację lub kastrację psa.
W uzasadnionych przypadkach, osobom, które podejmą się adopcji psa, Gmina może sfinansować również
koszty podstawowych szczepień psa, podania leków i preparatów mających na celu odrobaczenie,
odkleszczenie i odpchlenie psa oraz uśpienia ślepego miotu (w przypadku zaadoptowania szczennej suki), pod
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warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z osobą adoptującą oraz z gabinetem weterynaryjnym zakresu usług
weterynaryjnych.
Rozdział VIII.
Usypianie ślepych miotów
§ 9. 1. Usypiania ślepych miotów zwierząt dokonywane jest w zakładzie leczniczym dla zwierząt, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Usypianie ślepych miotów zaadoptowanych szczennych suk w celu zmniejszenia populacji zwierząt
bezdomnych, prowadzone będzie przez gabinet weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie
usług w tym zakresie.
3. Dopuszcza się usypianie ślepych miotów kotek wolno żyjących w celu kontroli populacji kotów wolno
żyjących. prowadzone będzie przez gabinet weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług
w tym zakresie.
Rozdział IX.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 10. Zabłąkane, porzucone oraz czasowo odebrane właścicielowi zwierzęta gospodarskie będą
wyłapywane i przetransportowane do gospodarstwa rolnego pana Pawła Szabelewskiego zamieszkałego przy
ul. Małołęcka 14 w Izabelinie, kod pocztowy 05-126 Nieporęt, gdzie zapewniona zostanie im opieka
i właściwe warunki bytowania. Zasady przewozu zwierząt gospodarskich do gospodarstwa rolnego oraz
warunki ich pobytu określa umowa zawarta pomiędzy Gminą a właścicielem gospodarstwa rolnego.
Rozdział X.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 11. 1. W przypadku kolizji drogowych z udziałem psów całodobową opiekę weterynaryjną realizuje
lekarz weterynarii z Fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych z siedzibą w Jabłonnie pod adresem ul. Modlińska
107 B, tel. 506 403 514 na podstawie umowy zawartej przez Gminę.
2. Po udzieleniu pierwszej pomocy weterynaryjnej psy zostaną przewiezione do schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim pod adresem ul. Leśna 5 prowadzonym przez
Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych z siedzibą w Jabłonnie pod adresem ul. Modlińska 107 B, w którym
zostanie mu udzielona dalsza opieka.
3. W przypadkach kolizji drogowych z udziałem zwierząt innych niż wskazane w ust.1 (tj. zwierząt
domowych, zwierząt gospodarskich i zwierząt dzikich) całodobową opiekę weterynaryjną realizuje lekarz
weterynarii w oparciu o umowę zawartą z Gminą, tj. Lecznica dla zwierząt „FRINGILLA” Cezary Witeszczak
z siedzibą w Serocku pod adresem ul. Pułtuska 32.
4. Kolizję drogowe z udziałem zwierząt należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy w Nieporęcie pod nr
tel. (22) 767 04 27 lub Straży Gminnej w Nieporęcie pod nr. tel. 668 116 761/(22) 774 87 91 lub całodobowo
funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Nieporęcie pod nr tel. (22) 774 87 57/67 lub całodobowo
pracownikom Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie pod nr tel. 600 258 924.
5. W przypadku zwierząt powypadkowych nierokujących na dalsze leczenie, lekarz weterynarii
przeprowadzi zabieg usypiania tych zwierząt. W przypadku rannego zwierzęcia dzikiego, które nie rokuje
nadziej na wyleczenie i powrót do środowiska naturalnego, możliwe jest uśmiercenie zwierzęcia przy użyciu
broni palnej w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (
Dz.U. z 2020 r.,poz.638).
6. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim, Komisariat Policji w Nieporęcie,
Komenda Straży Gminnej w Nieporęcie, Gminna Ochotnicza Straż Pożarna w Nieporęcie, są informowani
pisemnie przez Urząd o umowach zawartych przez Gminę na pomoc weterynaryjną zwierzętom
poszkodowanym w wypadkach drogowych z podaniem adresu i kontaktu telefonicznego lecznicy.
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Rozdział XI.
Elektroniczne trwałe znakowanie zwierząt w gminie
§ 12. 1. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów bezdomnych w schronisku odbywa się przez
wszczepienie pod skórę psa mikroprocesora po odbyciu kwarantanny. Przerejestrowanie zwierzęcia na nowego
właściciela – osobę adoptującą następuje po dokonaniu adopcji.
2. Plan znakowania zwierząt na terenie Gminy obejmuje dobrowolne i nieodpłatne znakowanie psów
należących do mieszkańców Gminy.
3. Gmina prowadzi dobrowolne i nieodpłatne znakowanie psów przez wszczepienie pod skórę psa
elektronicznego mikroprocesora wraz z wprowadzeniem danych do ogólnopolskiej bazy zwierząt
oznakowanych. Zabiegi znakowania zwierząt wykonywane będą w gabinecie weterynaryjnym, na podstawie
umowy zawartej przez Gminę, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel
w budżecie Gminy.
4. Na podstawie wypełnionego i złożonego w Urzędzie Gminy Nieporęt wniosku właściciel/opiekun
zwierzęcia otrzymuje skierowanie na zabieg do gabinetu weterynaryjnego, z którym Gmina zawarła umowę
w powyższym zakresie.
Rozdział XII.
Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie
§ 13. 1. Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie jako działanie zmierzające do ograniczenia
populacji zwierząt bezdomnych obejmuje:
1) sterylizację lub kastrację zwierząt bezdomnych (psów),
2) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących.
2. Zasady dotyczące wykonywania zabiegów, o których mowa w ust. 1 zostały określone w § 5 ust. 4, §
7 ust. 1 niniejszego programu.
Rozdział XIII.
Działania o charakterze informacyjnym
§ 14. 1. W ramach Programu, Gmina prowadzi działania informacyjne m. in. w zakresie odpowiedzialnej
i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji,
a także adopcji zwierząt bezdomnych oraz znakowania, w formie ogłoszeń w prasie lokalnej, tj. w Gazecie
Gminnej „Wieści Nieporęckie” oraz na stronie internetowej ( www.nieporet.pl) i Facebooku Urzędu Gminy
Nieporęt.
2. Działania informacyjne prowadzi się również w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży
w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.
Rozdział XIV.
Finansowanie Programu
§ 15. 1. W budżecie Gminy Nieporęt na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku przeznaczono 178 000,00 zł.
2. Sposób wydatkowania tych środków:
1) 130 000,00zł na odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt oraz obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt
w schronisku
2) 8 400,00 zł na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sterylizacja lub kastracja wolno
żyjących kotów, zapewnienie psom, które zostały przekazane przez Gminę do adopcji wykonanie
zabiegów: trwałego oznakowania, sterylizacji lub kastracji oraz w uzasadnionych przypadkach pokrycie
kosztów podstawowych szczepień psa, podania leków i preparatów mających na celu odrobaczenie,
odkleszczenie i odpchlenie psa oraz uśpienia ślepego miotu (w przypadku zaadoptowania szczennej
suki),usypianie ślepych miotów, znakowanie psów, zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich
zbłąkanych, porzuconych lub odebranych właścicielowi weterynaryjną nad bezdomnymi, proponowane
3) 28 000,00 zł zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach kolizji drogowych z udziałem zwierząt,
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4) 3 000,00 zł na karmę dla kotów wolno żyjących,
5) 4 000,00 zł umowa adopcyjna,
6) 2 300,00 zł na elektryczne trwałe znakowanie zwierząt,
7) 2 000,00 zł zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich zabłąkanych, porzuconych lub odebranych
właścicielowi.
8) 300 zł uśpienie ślepych miotów.
2. Realizacja zadań wymienionych w programie odbywać się będzie do wysokości i środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.
3. Wydatkowanie środków następować będzie w sposób celowy, oszczędny i zgodny z ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz ustawą z dni 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.2019).
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Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2021 roku.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020
poz. 713 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 638 z późn. zm.), Rada Gminy Nieporęt zobowiązana jest do określania w drodze uchwały, corocznie do
dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego
z art. 11a ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 638 z późn. zm.), program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Nieporęt w 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) elektroniczne znakowanie (chipowanie) zwierząt (psów) w gminie;
10) sterylizacja lub kastracja zwierząt w Gminie, w szczególności kotów;
11) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.
W Programie wskazano wykonawców poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych
planowanych na ich realizację.
Zgodnie z art. 11a ust. 7 i 8 ustawy o ochronie zwierząt projekt Programu został skonsultowany
z podmiotami wymienionymi w ustawie, tj. Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nowym Dworze
Mazowieckim, który pozytywnie zaopiniował program, z czterema kołami łowieckimi działającymi na
obszarze gminy Nieporęt oraz Stowarzyszeniem Mieszkańców Zielony Nieporęt, którego uwagi do programu
zostały uwzględnione w projekcie Programu.
Ponadto przeprowadzono konsultacje społeczne w zakresie niniejszego projektu uchwały stanowiącej projekt
aktu prawa miejscowego.
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