
UCHWAŁA NR ……/….../16 

RADY GMINY CZERNICE BOROWE 

 z dnia …… ………………  2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2016r.” 

 

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

z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zmianami) Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2016r.”, w brzmieniu określonym w załączniku do 

uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernice Borowe. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały w sprawie  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2016r.” 

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013r.,  

poz. 856 ze zmianami), zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do corocznego 

uchwalania programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. 

Zgodnie z art.11a, Program 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 schroniskach 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. 

 Program  zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację 

oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina. W naszym 

budżecie na ten cel przeznaczono  15.000 zł.  

Projekt programu  w dniu 18 stycznia br. został przesłany w celu zaopiniowania  do: 

 1)  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu, 

 2) dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy (Koło 

Łowieckie „Jeleń”, Wojskowe Koło Łowieckie „Zajęczy trop”, Ciechanowskie Towarzystwo 

Łowieckie  Koło Łowieckie Nr 2, Koło Łowieckie Nr 2 „Bażant”.) 

3) Trzecim podmiotem, który uprawniony jest do opiniowania Programu są organizacje społeczne, 

których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy. 

Na obszarze gminy takie organizacje nie działają. 

 W oparciu o Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 18 stycznia 2016r.  

wydanym na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 

313/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r. Nr 63 , poz. 2038)  zostały  

przeprowadzone konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2016 r ”. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego            

i o wolontariacie, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w terminie 10 dni od daty 

zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Czernice Borowe www.czerniceborowe.pl projektu 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Czernice Borowe w 2016r”. Projekt Programu został zamieszczony w dniu 18 

stycznia br. na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń. Organizacje pozarządowe nie 

zajęły stanowiska w sprawie. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czerniceborowe.pl/


 
Załącznik do uchwały Nr …../……/16 

                                                                                                           Rady Gminy Czernice Borowe,  

                                                                                              z dnia  ….. ………..….. 2016r. 

  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Czernice Borowe w 2016 roku 

 

WPROWADZENIE 

 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Czernice Borowe uchwały w sprawie 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Czernice Borowe w 2016r.”, zwanego dalej Programem, jest art. 11a ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  

 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów  

i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych 

zwierząt jest największa w Gminie Czernice Borowe.  

 

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

 Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1. schronisko dla bezdomnych 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 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513).; 

2. Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2016 roku. 

3. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Czernice Borowe. 

4. Urzędzie – należy rozumieć Urząd Gminy w Czernicach Borowych, przy pomocy, którego 

Wójt Gminy Czernice Borowe wykonuje zadania. 

5. Wójt – należy rozumieć Wójt Gminy Czernice Borowe. 

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 – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz    

z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka     

w charakterze jego towarzysza. 

§ 2. 

 1. Koordynatorem Programu jest Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

 2. Realizatorami Programu są:  

1) Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina zawarła stosowną umowę. 

3) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące   

z Urzędem. 

4) Służby porządkowe: Komisariat Policji w Krasnem. 

5) Zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy. 

6) Przedszkola i szkoły, dla których Gmina jest organem prowadzącym. 

 

Rozdział 2. CEL PROGRAMU 

§ 3. 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 



2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1). zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy; 

2). poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

3). zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych             

z  udziałem zwierząt; 

4). sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

5). prowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych psów w schroniskach oraz wolno żyjących 

kotów; 

6). edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.  

 

Rozdział 3. REALIZACJA ZADAŃ 

§ 4. 

 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują:  

1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt: Schronisko dla zwierząt  „Nadzieja” w Napierkach 53, 

13-111 Janowiec Kościelny. 

2. Wskazane gospodarstwo rolne dla zwierząt gospodarskich.  

3. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

§ 5. 

 Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:  

1. Wójt Gminy poprzez: 

1). zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących; 

2). podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.  

2. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad 

kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 6.  

 Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizują:  

1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt. 

2. Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie 

odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają 

pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z tym organem. 

§ 7. 

 Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizują:  

1. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi 

sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy.  

2. Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do 

wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji. 

§ 8. 

 Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

1. Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń  

o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernice Borowe oraz na stronie 

internetowej BIP Urzędu Gminy w Czernicach Borowych. 

2. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 9. 

 Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:  

1. Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt. 

2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości 

zapewnienia dla nich właścicieli. 

3. Zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę 

na świadczenie usługi usypiania ślepych miotów psów i kotów.  

 



§ 10. 

 Wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt      

gospodarskich: 

1. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich powinno spełniać  

wymagania dotyczące: 

1). zasad  przemieszczeń pomiędzy stadami; 

2). odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym minimalnych norm 

powierzchni. 

2. Osoba, która zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich nie może być wcześniej karana za 

naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 

r., poz. 856 ze zmianami). 

3. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do Gospodarstwa Rolnego Pana 

Krzysztofa Łąkowskiego z siedzibą w Czernicach Borowych, ul. Kościelna 2. 

§ 11. 

 Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

zapewnia Gabinet Weterynaryjny, ul. Gdańska 5, 06-300 Przasnysz. 

 

Rozdział 4. EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 12. 

1. Gmina Czernice Borowe w ramach Programu poczyni starania nawiązania współpracy               

z kołami łowieckimi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programu 

edukacyjnego wśród mieszkańców Gminy, odnoszącego się do zapobiegania bezdomności 

zwierząt. 

2. Gmina Czernice Borowe podejmie działalność informacyjną skierowaną do jej mieszkańców, 

poprzez akcje informacyjne w przedszkolach i szkołach, a w szczególności w stosunku do osób 

utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie na temat obowiązków nałożonych przepisami 

ustawy o ochronie zwierząt wskazującej sposób sprawowania odpowiedzialnej i właściwej 

opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, adopcji oraz sprawowania kontroli nad 

rozrodem zwierząt (ogłoszenia podawane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń       

w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czernicach 

Borowych i inne dostępne oraz możliwe kierunki działań edukacyjnych). 

 

Rozdział 5. FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 13. 

 Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu, zabezpiecza budżet Gminy          

w kwocie 15 000,00zł, z tego: 

1) odławianie i transport – 3000,00zł; 

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej – 2 000,00zł; 

3) utrzymanie psów w schronisku – 10 000,00zł.” 

§ 14. 

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie          

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze 

zmianami). 

 


