Projekt
z dnia 16 marca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w 2021 r.
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. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz.638) Rada
Gminy Siedlce po zaopiniowaniu programu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, koła łowieckie, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie gminy Siedlce Rada Gminy Siedlce
uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Siedlce w 2021 r." stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Rymuza
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Załącznik do uchwały
Rady Gminy Siedlce
z dnia....................2021 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Siedlce w 2021 roku.
Rozdział 1.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Siedlce miejsca
w schronisku dla zwierząt.
§ 1.
1. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt HAPPY DOG
Marian Drewnik Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew na podstawie zawartej umowy, w celu objęcia ich
bezterminową opieką do czasu ich adopcji.
2. Schronisko zapewnia zwierzętom optymalne warunki bytowania i opiekę polegającą m. in. na właściwym
żywieniu, pielęgnacji i profilaktyce zapobiegania chorobom zakaźnym oraz opiece weterynaryjnej,
w warunkach wymaganych przepisami prawa.
Rozdział 2.
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Siedlce.
§ 2.
1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Siedlce jest realizowane przez HAPPY DOG Marian
Drewnik Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew, na podstawie zawartej w tym zakresie umowy.
2. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie Gminy Siedlce, co do
których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będą pracownicy Urzędu Gminy Siedlce
w godz. 8.00-16.00 oraz Komenda Miejska Policji w Siedlcach w godz. 16.00 - 8.00. Informacje
o bezdomnych zwierzętach można zgłaszać telefonicznie pod numerami Urzędu Gminy Siedlce 25 63
325 40-42 oraz Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach 25-643-23-60.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie
stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
Podczas akcji odłowu bezdomnych zwierząt będzie im zapewniona pomoc weterynaryjna.
4. Środki do przewozu zwierząt będą spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt i muszą być
dopuszczone do transportu drogowego przez powiatowego lekarza weterynarii.
5. W przypadku podejrzenia, że zwierzę jest chore, ranne lub gdy zachowuje się agresywnie podjęte zostaną
odpowiednie środki pod nadzorem lekarza weterynarii, który decyduje o dalszym leczeniu zwierząt.
6. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich
swoich praw właścicielskich do zwierzęcia.
7. Odłowione zwierzęta bezdomne będą poddawane obligatoryjnie zabiegom sterylizacji lub kastracji
8. W przypadku odłowienia psa zostaną podjęte działania adopcyjne, a w przypadku kiedy zwierzę nie zostanie
adoptowane, zostanie umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina Siedlce ma
zawartą umowę.
9. W przypadku odłowienia kota zostaną podjęte działania adopcyjne, a w przypadku kiedy zwierzę nie zostanie
adoptowane zostanie umieszczone we wskazanym przez Gminę Siedlce w schronisku dla bezdomnych
zwierząt, z którym Gmina Siedlce ma zawartą umowę.
10. Gmina Siedlce umieszcza informacje o odłowionych bezdomnych zwierzętach na stronie internetowej
Gminy Siedlce www.gminasiedlce.pl
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Rozdział 3.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie.
§ 3.
W przypadku stwierdzenia obecności kotów wolno żyjących na terenie Gminy Siedlce, opieka nad nimi
realizowana będzie poprzez:
1) ustalenie miejsc bytowania kotów wolno żyjących;
2) ich dokarmianie poprzez zakup i wydawanie karmy wolontariuszom zgłoszonym w Urzędzie Gminy Siedlce
sprawującym opiekę nad wolno żyjącymi kotami;
3) leczenie zwierząt chorych i rannych na mocy zawartej umowy z przychodnią weterynaryjną. tj. Przychodnia
weterynaryjna dla zwierząt Krzysztof Leszczyński ul. Dębowa 43, 08-110 Siedlce
4) wydanie skierowań na wykonanie zabiegu kastracji bądź sterylizacji w ramach zawartej umowy z zakładem
leczniczym dla zwierząt; tj. Przychodnia weterynaryjna dla zwierząt Krzysztof Leszczyński ul. Dębowa
43, 08-110 Siedlce
5) zapewnianie w miarę możliwości miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimowym.
Rozdział 4.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.
§ 4.
1. Zadanie ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez ich sterylizację i kastrację.
2. Wszystkie zwierzęta odłowione i przekazana do schroniska poddane zostaną zabiegowi kastracji lub
sterylizacji w ramach podpisanej umowy.
3. W celu skutecznej realizacji tego zadania Gmina Siedlce zapewnia finansowanie:
1) w wysokości 100% kosztów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt tj. psów i kotów adoptowanych
za pośrednictwem Gminy Siedlce;
2) wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota na koszt Gminy Siedlce następuje na wniosek
właściciela/opiekuna zwierzęcia;
3) Gmina Siedlce zapłaci zakładowi leczniczemu dla zwierząt koszty zabiegu na podstawie wystawionego
rachunku/faktury oraz przedłożonych dokumentów na warunkach określonych w umowie,
4) wymaga się zweryfikowania przez zakład leczniczy dla zwierząt faktu posiadania przez właściciela
aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie (dotyczy psów).
Rozdział 5.
Elektroniczne znakowanie (chipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów
§ 5.
1. Gmina Siedlce pokrywa 100% kosztów wykonania zabiegu elektronicznego oznakowania mikrochipem psów
i kotów z terenu Gminy Siedlce
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów:
1) zabieg znakowania mikrochipem wykonywany będzie w ramach zawartej umowy z Przychodnią
weterynaryjną dla zwierząt Krzysztof Leszczyński ul. Dębowa 43, 08-110 Siedlce
2) elektroniczne oznakowanie zwierząt finansowane jest wyłącznie:
-na rzecz mieszkańców Gminy Siedlce, którzy są właścicielami/ opiekunami zwierząt;
-na rzecz osób, które adoptują bezdomnego psa lub kota odłowionego z terenu Gminy Siedlce.
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Rozdział 6.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 6.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1. HAPPY DOG Marian Drewnik Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew na podstawie umowy z Gminą Siedlce
poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2. Gmina Siedlce poprzez promocję adopcji zwierząt odłowionych z terenu Gminy Siedlce. Zdjęcia
z informacjami o zwierzętach oczekujących na adopcje będą prezentowane m. in. na stronie internetowej
Gminy Siedlce oraz schroniska.
3. Przychodnia
weterynaryjna
dla
zwierząt
Krzysztof
Leszczyński
ul.
Dębowa
43,
08-110 Siedlce na podstawie umowy z Gminą Siedlce poprzez prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli i adopcję bezdomnych zwierząt przez osoby zainteresowane i zdolne
zapewnić im należyte warunki bytowania;
4. Wszelkie chętne pomóc organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt poprzez
prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów
§ 7.
1. Gmina Siedlce pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów psów i kotów.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta niezwłocznie po urodzeniu, które są jeszcze ślepe i nie ma
możliwości zapewnienia dla nich właścicieli;
2) wykonanie zabiegu uśpienia ślepego miotu psów/kotów na koszt Gminy Siedlce odbywa się na wniosek
osoby zgłaszającej,
3) zabieg uśpienia przeprowadzają wyłącznie zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina Siedlce
zawarła umowę na świadczenie usług w tym zakresie tj. Przychodnia weterynaryjna dla zwierząt
Krzysztof Leszczyński ul. Dębowa 43, 08-110 Siedlce;
4) z dofinansowania zabiegów usypiania ślepych miotów psów i kotów mogą korzystać mieszkańcy Gminy
Siedlce.
Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 8.
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich bezdomnych lub odebranych właścicielom w ramach
ustawy o ochronie zwierząt wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości 08-103 Stare Opole, ul.
Jana Pawła II 82.
Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje
Przychodnia weterynaryjna dla zwierząt Krzysztof Leszczyński ul Dębowa 43, 08-110 Siedlce w ramach
zawartej umowy w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym
z terenu Gminy Siedlce.
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Rozdział 10.
Edukacja mieszkańców
§ 10.
Gmina Siedlce w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne we współpracy ze:
1) Schroniskiem HAPPY DOG Marian Drewnik Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew,
2) Organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,
3) Szkołami z terenu Gminy Siedlce w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich
humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych
(konkursy, pogadanki, prelekcje).
Rozdział 11.
Finansowanie Programu
§ 11.
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone będą w budżecie Gminy Siedlce,
w wysokości jak niżej
1) 30 000 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych) schronisko dla bezdomnych zwierząt, w tym: na odławianie
bezdomnych zwierząt, wyżywienie, opieka weterynaryjna, obligatoryjna kastracja lub sterylizacja,
odrobaczanie, poddanie koniecznym szczepieniom w tym przeciw wściekliźnie,
2) 25 000 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych) usługi weterynaryjne w tym: opieka wterynaryjna
w przypadku zdarzeń drogowych, kastracja/sterylizacja, eutanazja, utylizacja zwłok, szczepienie przeciwko
wściekliźnie, szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym, usypianie ślepych miotów
3) 500 złotych (słownie pięćset złotych) na gospodarstwo rolne dla zwierząt gospodarskich bezdomnych lub
odebranych właścicielom
4) 2 000 złotych (słownie dwa tysiące złotych) na dokarmianie wolno żyjących kotów,
5) 4 000 zł (słownie cztery tysiące złotych) na kastrację lub sterylizację zwierząt posiadających właścicieli
6) 2 000 zł (dwa tysiące złotych ) na elektroniczne znakowanie zwierząt (czipowanie).

Przewodniczący Rady
Andrzej Rymuza
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