
 
 

UCHWAŁA NR  XXIII/137/20 
RADY GMINY GOZDOWO      

                 
z dnia 28 maja 2020 roku 

 
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo” 

  
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późń. zm.) oraz art. 18 ust.                 
2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo”, stanowiący Załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2019 r.  
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo”. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 
 
§ 4. Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  
w Gozdowie. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

   /-/  Dariusz Śmigielski  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr XXIII/137/20 
Rady Gminy Gozdowo 

z dnia 28 maja 2020 roku 
 

Podstawą prawną powstania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo” jest art. 11a ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 638), zgodnie  
z którym Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Na podstawie art. 11a ust. 7 ww. ustawy, projekt programu został przekazany przez  
do zaopiniowania: 

1. właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii 
2. organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,   

działającym na obszarze gminy 
3. dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. 

Wypełniając ustawowy obowiązek Wójt Gminy Gozdowo w dniu 29.01.2020r. 
wystąpił pismem RBK.6140.2.2020 z prośbą o zaopiniowanie projektu ww. programu do: 

1. Powiatowego Inspektora Weterynarii w Sierpcu, ul. Konstytucji 3-go Maja 40a, 
 09-200 Sierpc, 

2. Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami Koło w Płocku, ul. Batalionu Zośka 1,  
09-410 Płock (zwrot i wysłanie na aktualny adres: ul. Kościuszki 18 lok. 4, 09-402 
Płock), 

3. Koła Łowieckiego „ŻURAW”, ul. Otolińska 5/23, 09-407 Płock, 
4. Koła Łowieckiego „LEW”, ul. Dworcowa 56, 09-200 Sierpc, 
5. Koła Łowieckiego „LIRA”, ul. Źródlana 5, 08-307 Repki, 
6. Koła Łowieckiego „AKTEON”, 02-770 Warszawa 130 skr. pocz.4, 
7. Koła Łowieckiego „BATALION”, 09-407 Płock 9, skr. pocz.32, 
8. Koła Łowieckiego „RARÓG”, ul. Malczewskiego 9, 05-820 Piastów, 
9. Koła Łowieckiego „PETROPONOWA”, ul. Chemików 7, 09-411 Płock. 

 
Koło Łowieckie „Petroponowa” nie wniosło uwag do przedstawionego programu 

(pismo o nr sygn. 25/19/20 z dnia 20.02.2020r.), pozostałe organizacje nie zajęły stanowiska 
w ustawowym terminie 21 dni, wobec czego uznaje się iż projekt został zaakceptowany. 

Głównym celem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo” jest podejmowanie przez Gminę w miarę 
możliwości finansowych działań zmierzających do zapewnienia opieki zwierzętom 
bezdomnym a także prowadzenie działań, które będą się przyczyniały do zmniejszania 
przyczyn ich bezdomności. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

   /-/  Dariusz Śmigielski  
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik do Uchwały XXIII/137/20 
Rady Gminy Gozdowo 
z dnia 28 maja 2020 roku 

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Gozdowo 
 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne  
 

1. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganie ich bezdomności.  

2. Ilekroć w treści dokumentu występują pojęcia: 
1) zwierzęta bezdomne - za zwierzęta bezdomne uważa się 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) program - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Gozdowo 

3) schronisko - należy przez to rozumieć Schronisko zlokalizowane na ul. 
Parowej 20 w Płocku. 

4) ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 
zwierząt. 

5) Przytulisko – należy przez to rozumieć Przytulisko dla zwierząt przy 
Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, w którym 
bezdomne zwierzęta znajdują schronienie i opiekę do momentu zgłoszenia się 
ich właściciela, przekazania zwierząt do schroniska, bądź znalezienia nowego 
opiekuna.  

3. Przed przyjęciem Programu Uchwałą Rady Gminy, projekt Programu został 
przedłożony do zaopiniowania: 

• właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii 
• organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, działającym na obszarze Gminy 
• dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze 

Gminy. 
 

§ 2 
Wykonawcy programu 

 
1. Gmina powierzy zadania wynikające z realizacji niniejszego programu Gminnemu 

Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gozdowie ul. K. Gozdawy 12, 09-213 
Gozdowo, zwanemu dalej GZGK. 

2. Gmina Gozdowo tworzy punkt informacyjny ds. interwencji w sprawach: zapewnienia 
opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, wzywania pomocy 
lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń  
o błąkających się zwierzętach, itp. Punkt informacyjny mieści się w siedzibie Urzędu 



Gminy w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo. Zgłoszeń można 
dokonywać osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu (024) 364 48 35. 

3. Opiekę weterynaryjną w ramach zawartej umowy zapewnia Prywatny Gabinet 
Weterynaryjny w Gozdowie Zbigniew Kapela, ul. K. Gozdawy 4, 09-213 Gozdowo. 

 
§ 3 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 
 

1. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku zgodnie z umową 
zawartą z SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 31,  
09-400 Płock w zakresie odłowu, transportu i przetrzymywania na terenie schroniska 
dla zwierząt ul. Parowa 20 w Płocku. 

2. Gmina może podpisać stosowne porozumienie z organizacją społeczną, której 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogącą zapewniać bezdomnym 
zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzącą schroniska dla zwierząt. 

 
§ 4 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 
 

1. Gmina zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 
Wszelkie działania podjęte w stosunku do wolno żyjących kotów, powinny odbywać 
się z zachowaniem zasad współżycia społecznego tak, aby nie stwarzać uciążliwości 
dla innych osób, a jednocześnie zgodnie z wymogiem ustawowym humanitarnego 
traktowania zwierzęcia. 

2. Gmina w formie wsparcia zapewnia w miarę potrzeb suchą karmę dla zwierząt, którą 
dysponuje GZGK. 

 
§ 5 

Odławianie bezdomnych zwierząt 
 

1. Gmina zapewnia odławianie bezdomnych zwierząt. Dotyczy to także zwierząt, które 
w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) 
utraciły właściciela, zwierząt zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki 
właściciela oraz zwierząt uczestniczących w wypadkach komunikacyjnych, których 
właściciela nie ustalono. 

2. Wyłapywanie jest procesem podejmowanym w szczególności na wniosek 
mieszkańców lub w przypadku zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 

3. Podmiotem uprawnionym do wyłapywania bezdomnych zwierząt jest podmiot, 
posiadający wydane przez Gminę zezwolenie na odławianie i transport bezdomnych 
zwierząt, który zawarł z Gminą umowę na realizację ww. zadania.  

4. Zwierzętom odłowionym zostaje zapewniona opieka lekarsko-weterynaryjna, 
wyżywienie, woda pitna oraz pobyt w przygotowanym miejscu do ich czasowego 
przetrzymywania na terenie przytuliska, do momentu zgłoszenia się ich właściciela, 
przekazania zwierząt do schroniska wymienionego w §3 ust. 1, bądź znalezienia 
nowego opiekuna. Przytulisko działa w oparciu o regulamin wprowadzony 
Zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku Kierownika Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. 

5. Właściciel może odebrać zwierzę, po udowodnieniu prawa własności  
oraz uregulowaniu poniesionych kosztów leczenia, wyżywienia i transportu. 

6. Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie prowadzi rejestr 
zwierząt przyjętych do przytuliska. 



§ 6 
Sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt 

 
1. W celu zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych zapewnia się sterylizację  

albo kastrację zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku. 
2. Sterylizacja albo kastracja wolno żyjących kotów będzie wykonywana  

po dostarczeniu zwierząt do lekarza weterynarii a po przeprowadzeniu zabiegu 
zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych. Gmina pokrywa 100% kosztów zabiegu  
po wystawieniu rachunku przez lekarza weterynarii wymienionego w §2 ust. 3. 

 
§ 7 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
 

1. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających 
tymczasowo pod opieką Gminy odpowiedzialny jest  kierownik GZGK. 

2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających  
w schroniskach odpowiedzialne są organy je prowadzące, które mają obowiązek 
informowania Gminy o każdym przypadku adopcji. 

3. W ramach zachęcenia do adopcji zwierząt przebywających czasowo w przytulisku, 
mieszkańcy są zwolnieni z podatku od posiadania psów. 

4. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
poprzez umieszczenie zdjęć i informacji dotyczących odłowionych zwierząt na stronie 
internetowej Gminy, a także w lokalnej prasie.  

5. Zapewnia się opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji 
zwierzętami gospodarskimi w gospodarstwie położonym przy ul. Krystyna Gozdawy 
52 w miejscowości Gozdowo. 

 
§ 8 

Usypianie ślepych miotów 
 

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się usypiane „ślepych miotów” 
bezdomnych zwierząt przebywających czasowo w przytulisku oraz kotów wolno 
żyjących przez podmiot wymieniony w § 2 ust. 3 programu. 

2. Zwłoki zwierząt w ramach zawartej umowy, będą odbierane przez Przedsiębiorstwo 
Przemysłowo-Handlowe „HETMAN” sp. z o. o. Florianów 24, 99-311 Bedlno. 

 
§ 9 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  
z udziałem bezdomnych zwierząt w gminie 

 
Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
bezdomnych zwierząt zostaje zapewniona przez podmiot wymieniony w § 2 ust. 3  
po otrzymanym zgłoszeniu. 

 
§ 10 

Finansowanie programu 
 

1. Program jest finansowany ze środków: 
1) Gminy – środki zarezerwowane w budżecie na kwotę 10 000,00 zł., (dziesięć 

tysięcy złotych). 



2) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie – środki 
zarezerwowane na kwotę 8 000,00 zł., (osiem tysięcy złotych). 

2. W miarę potrzeb, dopuszcza się zwiększenie środków finansowych przeznaczonych 
na realizację programu. 

 
§ 11 

Edukacja 
 
Edukacja mieszkańców prowadzona jest we współpracy z jednostkami organizacyjnymi,  
a działania mają na celu propagowanie właściwej opieki nad zwierzętami,  
ich humanitarnego traktowania, a także  zachęcanie do adopcji bezdomnych zwierząt. 
 

§ 12 
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy 

 
1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane jest poprzez: 

1) nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania 
psów na smyczy, a w przypadku psów należących do ras agresywnych, 
mieszańców tych ras, oraz psów zachowujących się agresywnie w kontakcie  
z obcymi – także obowiązku prowadzenia na terenach publicznych psa  
w kagańcu, 

2) egzekwowanie corocznego obowiązku szczepienia psów przeciwko 
wściekliźnie. 

 
 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

   /-/  Dariusz Śmigielski  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


