
UCHWAŁA NR XLVII/288/14

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2014 roku

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

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), Rada Gminy Somianka, uchwala 

co następuje:

§ 1

Przyjmuje  się  Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 

bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Somianka  w  2014  roku  w  brzmieniu 

określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący

       Rady Gminy

     /-/  Krzysztof Jan Rakowski



Załącznik
do Uchwały Nr XLVII/288/14
Rady Gminy Somianka 
z dnia  27 marca 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

 zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2014 roku 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);

2) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Somianka;

3) pracowniku Urzędu Gminy,  należy przez to rozumieć pracownika właściwego 

merytorycznie w sprawach opieki nad zwierzętami bezdomnymi;

4) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Somianka;

5) Radzie, należy przez to rozumieć Radę Gminy Somianka;

6) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Somianka;

7) Programie, należy  przez  to  rozumieć  „Program  opieki  nad  zwierzętami  

bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  

Somianka  w  2014  roku”,  ma  on  zastosowanie  do  wszystkich  zwierząt  

bezdomnych,  w  szczególności  psów,   kotów  wolno  żyjących  oraz  zwierząt  

gospodarskich;

8) zwierzęciu,  należy przez to rozumieć zwierzę, jako istotę żyjącą, zdolną do  

odczuwania  cierpienia,  nie  będącą  rzeczą,  człowiek  jest  mu  winien  

poszanowanie, ochronę i opiekę;

9) 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;

10) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie 

w  rozumieniu  przepisów  o  organizacji  hodowli  i  rozrodzie  zwierząt  

gospodarskich; 

11) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na 

wolności, bytujące głównie w budynkach gospodarczych, nie są one zwierzętami 

bezdomnymi,  dlatego  nie  należy ich  wyłapywać  ani  wywozić,  lecz  stwarzać  



warunki  bytowania  w  miejscach  ich  dotychczasowego  schronienia,  a  ich  

obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (mysz i szczurów);

12) Schronisku,  należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  

S.C. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Bąkówka, z którym Gmina Somianka 

ma podpisaną umowę;

13) osobie  odławiającej  zwierzęta,  należy przez to  rozumieć firmę Pana Jana  

Marka  Kośnik  z  siedzibą  w  Wyszkowie,  ul.  Zakręzie,  z  którym  Gmina  

Somianka ma podpisaną umowę;

14) gospodarstwie  rolnym,  należy przez  to  rozumieć gospodarstwo  rolne  Pana 

Krzysztofa Jana Rakowskiego, Wielęcin, 07-203 Somianka;

15) lekarzu weterynarii, należy przez to  rozumieć Gabinet Weterynaryjny Roman 

Szarafiński,  Arkadiusz  Oniszk  S.C.,  07-300  Ostrów  Mazowiecka  ul.  Piłata, 

z  którym  współpracuje  i  ma  podpisaną  umowę  Schronisko,  jednocześnie 

Schronisko pokrywa koszty zabiegu sterylizacji i kastracji;

16) stronie  internetowej  Urzędu,  należy  przez  to  rozumieć  stronę  internetową 

o następującym adresie:  www.somianka.pl;

17) stronie internetowej Schroniska, należy przez to rozumieć stronę internetową 

o następującym adresie:  www.schroniskobakowka.pl;

18) sterylizacji  i  kastracji zwierząt  bezdomnych, należy  przez  to  rozumieć 

najskuteczniejszą metodę unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt;

Rozdział 2

Cele i zadania programu

§ 2

Celem  Programu  jest  opieka  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka  w roku 2014.

§ 3

Zadania priorytetowe Programu:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja 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 przypadku zdarzeń drogowych 

http://www.somianka.pl/
http://www.somianka.pl/


z udziałem zwierząt;

9) edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt 

oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych.

Rozdział 3

Opieka nad zwierzętami

§ 4

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Somianka realizują:

1) Schronisko  poprzez  przyjmowanie  zwierząt  bezdomnych  dostarczanych  do 

Schroniska przez osobę odławiającą zwierzęta z terenu gminy;

2) gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

§ 5

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

1) Wójt  poprzez  podejmowanie  interwencji  w  sprawach  kotów  wolno  żyjących, 

opieka nad nimi, w tym ich dokarmianie, przy współpracy z osobą odławiającą 

zwierzęta;

2) Wójt  poprzez  prowadzenie  działań  zmierzających  do  poszukiwania  nowych 

właścicieli  i  oddawania  do  adopcji  kotów  wolno  żyjących  osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

3) pracownik Urzędu Gminy poprzez promocję adopcji kotów wolno żyjących, m. in. 

umieszczenie ogłoszeń o adopcji  na  stronie  internetowej  Urzędu oraz  tablicy 

informacyjnej Urzędu;

4) pracownik Urzędu Gminy poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych kotów wolno 

żyjących;

§ 6

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje: 

1) osoba  odławiająca  zwierzęta  będąca  pod  nadzorem  powiatowego  lekarza  

weterynarii  właściwego  dla  miejsca  prowadzenia  działalności  i  posiadająca  

weterynaryjny numer identyfikacyjny;

2) osoba prowadząca odławianie i transport  bezdomnych zwierząt zobowiązana  

jest  do  wykonywania  czynności  w  sposób  niestwarzający  zagrożenie  dla  

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zdrowia i życia zwierząt, a więc  

musi  być  wyposażona  w  odpowiedni  sprzęt,  środek  transportu,  jak  również  

przejść odpowiednie przeszkolenie (z wyjątkiem lekarza weterynarii);

§ 7 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko  poprzez  prowadzenie  działań  zmierzających  do  pozyskiwania 



nowych  właścicieli  i  oddawania  do  adopcji  bezdomnych  zwierząt  osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) pracownik  Urzędu  Gminy  poprzez  promocję  adopcji  zwierząt  ze  Schroniska, 

m.  in.  umieszczenie  linku  do  strony  internetowej  Schroniska  na  stronie 

internetowej Urzędu;

3) lekarz weterynarii poprzez adopcję na rzecz osób gwarantujących zapewnienie 

należytej opieki dla adoptowanego zwierzęcia.  

§ 8 

Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych realizuje osoba odławiająca zwierzęta 

poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii  -  z którym współpracuje -  zabiegów 

usypiania ślepych miotów.

§ 9

W celu zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich Wójt wskazał gospodarstwo 

rolne wskazane w § 1 ust. 14.

§ 10

Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach zdarzeń  drogowych 

z udziałem zwierząt realizują:

1) Osoba  odławiająca  zwierzęta  zapewni  całodobową  opiekę  weterynaryjną 

w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych;

2) Schronisko poprzez zapewnienie dyżurów lekarza weterynarii w Schronisku;

Rozdział 4

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt

§ 11

Ograniczenie  populacji  bezdomnych  zwierząt  poprzez  obligatoryjną  sterylizację 

i kastrację zwierząt bezdomnych, w szczególności psów, realizują:

1) Schronisko  poprzez  przygotowanie  psa  do  sterylizacji  albo  kastracji  oraz 

zapewnienie mu opieki weterynaryjnej przed i po zabiegu;

2) lekarz  weterynarii  przeprowadzenie  zabiegów  sterylizacji  i  kastracji  psów 

przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem tych, u których istnieją przeciwwskazania 

do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowotny i/lub wiek;

3) Wójt  poprzez  edukację  mieszkańców  na  temat  ochrony  zwierząt  przed 

bezdomnością  przez akcje  adopcyjne,  rozpowszechnianie  materiałów i  ulotek 

edukacyjnych promujących odpowiedzialną i właściwą opiekę nad zwierzętami i 

ich  humanitarne  traktowanie,  propagowanie  sterylizacji  i  kastracji  zwierząt, 

organizowanie konkursów i akcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat 

humanitarnego  traktowania  zwierząt  oraz  zagadnień  związanych  z  ich 



bezdomnością.

Rozdział 5

Finansowanie programu

§ 12

Środki  finansowe  na  realizację  zadań  wynikających  z  Programu  zabezpieczone  są 

w budżecie Gminy, według tabeli stanowiącej załącznik do Programu. 

§ 13

Środki  finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenia  świadczenia usług  i  dostaw, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Przewodniczący

   Rady Gminy

  /-/  Krzysztof Jan Rakowski



Załącznik do
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Somianka w 2014 roku

Zadania realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Somianka 

w 2014 roku, z uwzględnieniem środków finansowych

Lp. Środki finansowe 
brutto (zł)

Zadania

1 Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt S.C. ul. Bąkówka, 
Ostrów Mazowiecka

1599 Przyjęcie i utrzymanie psa w schronisku 
(za 1 sztukę)            

2 Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt S.C. ul. Bąkówka, 
Ostrów Mazowiecka

1230 Gotowość i realizacja, ryczałt miesięczny, 
opłata ryczałtowa obejmuje:
- miejsce dla psów w schronisku, 
- przygotowanie i opiekę psa przed i po 
sterylizacji lub kastracji oraz dostarczenie psa 
po kwarantannie do gabinetu  
weterynaryjnego, Oniszk- Szarafiński ul. Piłata 
w Ostrowi Maz., następnie po 10 dniach 
ponownie dostarczenie go na usuniecie 
szwów, oraz wszelkie koszty związane z 
powikłaniami pooperacyjnymi, 
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 
psów, 
Zaszczepienie zwierząt bezdomnych 
przeciwko wściekliźnie, zabieg polegający na 
sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, 
które znajdują się w Schronisku wykona 
gabinet  weterynaryjny Oniszk- Szarafiński ul. 
Piłata w Ostrowi Maz.,cena uzależniona od 
wagi ciała.

3 Jan Marek Kośnik, 
ul. Zakręzie, 07-200 Wyszków

369 Wyłapywanie bezdomnych psów i 
dostarczenie do Schroniska (za 1 sztukę)

4 Jan Marek Kośnik, 
ul. Zakręzie, 07-200 Wyszków

324 Uśpienie ślepego miotu (niezależnie od ilości 
sztuk) wykona lekarz wet. W. Kępczyński

5 Jan Marek Kośnik, 
ul. Zakręzie, 07-200 Wyszków

24,60/ doba Zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt,

6 Gospodarstwo rolne Pana 
Krzysztofa Jana Rakowskiego 
Wielęcin, 07-203 Somianka

26 (małe)
32 (duże) 

/doba

Zapewnienie miejsc dla zwierząt 
gospodarskich

Przewodniczący

   Rady Gminy

 /-/ Krzysztof Jan Rakowski


