
UCHWAŁA NR XXXI/196/21 
RADY GMINY OJRZEŃ 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń 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 ze zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 638 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie , azylu 
dla zwierząt „Judytowo” oraz dzierżawców obwodów łowieckich na terenie gminy Ojrzeń,  Rada Gminy 
Ojrzeń uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Ojrzeń w 2021 roku”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/184/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 marca 2021r. w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy 
Ojrzeń w 2021r.". 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Grzegorz Lejman 
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Program opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Ojrzeń w 2021 roku 

WPROWADZENIE 

Podstawą prawną podjęcia uchwały w sprawie „Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie gminy Ojrzeń”, zwanego dalej 

Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Ilekroć w programie jest mowa o : 

1.) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Ojrzeniu; 

2.) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ojrzeń; 

3.) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w 

Pawłowie , 06-461 Pawłowo; 

4.) Gabinecie Weterynaryjnym - należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny lek. 

wet. Katarzyny Mądrej  ul Kwiatowa 41, 06-400 Ciechanów;  

5.) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń w 2021 roku; 

6.) Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub 

gospodarskie, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie 

ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką trwale 

dotąd przebywały; 

7.) Zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne 

przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub w odpowiednim pomieszczeniu 

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;  

8.) Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta hodowane w 

gospodarstwie rolnym w celu produkcji lub reprodukcji; 

9.) Zwierzętach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na 

wolności ( żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim) oraz inne zwierzęta leśne. 

§ 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń oraz 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi poprzez: 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

2) Opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

3) Odławianie bezdomnych zwierząt. 
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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 przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

§ 3. 

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW PROGRAMU 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

1) Gmina Ojrzeń zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez utrzymywanie 

schroniska na podstawie umowy zawartej ze Schroniskiem. 

2) Zwierzęta nowoprzybyłe poddawane są kwarantannie przez okres, co najmniej 14 

dni bezpośrednio po ich przybyciu. 

3) Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w schronisku. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.  

1) Gmina Ojrzeń zapewnia dokarmianie kotów wolno żyjących. 

2) Opieka nad rannymi i chorymi kotami sprawuje Gabinet Weterynaryjny. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt.  

1) Odławianiem bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Ojrzeń, 

zajmuję się Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie. 

2) Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarcze, które uciekły, zabłąkały 

się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieję możliwość ustalenia 

właściciela lub innej osoby pod opieką której zwierzę dotąd przebywało. 

3) Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia 

właściciela, po okresie 2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do 

adopcji. 

4) Odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu do wyłapywania zwierząt, który nie będzie stwarzał 

zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dla zdrowia i życia 

zwierząt, ani zadawaniu im cierpienia. 

4. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja w schronisku dla zwierząt. 

Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela są 

poddawane obligatoryjnie sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt których wiek 

lub stan zdrowia nie pozwala na wykonanie zabiegu. 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

1) Informacje o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ojrzeń 

znajdują się na stronach internetowych schroniska w Pawłowie tj. 

https://schronisko.pukciechanow.pl/   

https://pl-pl.facebook.com/schroniskopawlowo  
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2) Pies przeznaczony do adopcji jest odrobaczony, odpchlony i zaszczepiony 

przeciw wściekliźnie. 

6. Usypianie ślepych miotów. 

1)  Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma 

możliwości zapewnienia im właściciela.  

2) Zabiegi usypiania dokonuję lekarz weterynarii. 

3) Gmina Ojrzeń pokrywa koszty zabiegów usypiania ślepych miotów do momentu 

wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w Programie na rok 2021. 

4) Właściciel zwierząt w celu wykonania zabiegu uśpienia zgłasza się do Gabinetu 

Weterynaryjnego, dostarcza zgodę Wójta Gminy na wykonanie usługi 

weterynaryjnej. 

7. Gmina Ojrzeń zapewni miejsce i opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarczym w 

gospodarstwie rolnym Pana Zbigniewa Sadkowskiego  zam. Luberadz 41, 06-456 

Ojrzeń. 

Zawarcie stosownej umowy nastąpi w razie zaistnienia takiej konieczności. 

8. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt opiekę całodobową zapewni 

Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Katarzyna Mądra, ul. Kwiatowa 41, 06-400 

Ciechanów. 

§ 4. 

EDUKACJA W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT 

1. W ramach Programu Gmina prowadzi w celu edukacji w zakresie ochrony zwierząt 

następujące zadania: 

1) Zamieszcza materiały  edukacyjne w formie ulotek, plakatów na tablicach 

ogłoszeniowych sołectw i Urzędu Gminy. 

2) Współpracuję z nauczycielami przedszkoli i szkół do propagowania treści 

zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, promowanie 

prawidłowych postaw zachowań w stosunku do zwierząt. 

§ 5. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z Programu zapewnione są w budżecie 

Gminy Ojrzeń na rok 2021 w kwocie 22.000 zł i przeznaczone będą w szczególności na: 

1. Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt  13 000,00 zł. 

2. Usypianie ślepych miotów – 700,00 zł. 

3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi i ich dokarmianie – 300,00 zł. 

4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt- 8 000,00 zł. 

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu wydatkowane będą na podstawie 

faktur za wykonanie usługi zleconej przez gminę.   
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