
Uchwała Nr V/74/2019 

 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lutego 2019 r. 
 

w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2019 rok” 

 

 

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 22 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500),  

art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U z 2017 r.,  

poz. 1840, Dz.U. z 2018r., poz. 663, 650) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Uchwala się Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/Piotr Zegadło  

 



                                                                           Załącznik Nr 1 

                                                                                       do Uchwały Rady Gminy Masłów 

                         Nr V/74/2019 

                         z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

 

GMINA  MASŁÓW 

 

 

 

 

 

  

Programu  

opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Masłów na 2019 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wprowadzenie. 

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 

winien poszanowanie, ochronę i opiekę – art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1840, Dz.U. z 2018r., poz. 663, 650). 

Posiadanie psa lub kota wymaga od właściciela podporządkowania się ogólnie przyjętym 

zasadom współżycia społecznego i  obowiązującym przepisom prawa w zakresie ochrony zwierząt. 

Stosunek człowieka do zwierząt oraz warunki w jakich zwierzęta bytują, a także problem 

niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt bezdomnych jak również domowych w szczególności 

psów i kotów to problematyka, którą zajmują się organizacje rządowe  i pozarządowe na całym 

świecie. Obowiązkiem ludzi jest ochrona i opieka nad zwierzętami, jako istotami zdolnymi do 

odczuwania bólu, a co za tym idzie obowiązkiem jest sprawowanie skutecznej kontroli nad 

liczebnością populacji tych zwierząt. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 

2) niekontrolowane rozmnażanie, 

3) ucieczki zwierząt, 

4) łatwość pozyskiwania zwierząt, 

5) niewystarczająca edukacja i wiedza w zakresie metod zapobiegania bezdomności,  

ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

              W celu realizacji zadań określonych przepisami, właściwe organy administracji rządowej  

i samorządu terytorialnego współdziałają z samorządem lekarsko - weterynaryjnym, Państwową 

Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których 

statutowymi celami są działania na rzecz ochrony zwierząt. 

 

Rozdział I.  

Postanowienia ogólne 

§ 1.  Podstawą prawną do podjęcia przez Radę Gminy Masłów uchwały w sprawie „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Masłów na 2019 rok”  jest art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  

§ 2.  Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) „gminie”– należy przez to rozumieć Gminę Masłów; 

2) „kotach wolno żyjących”- należy przez to rozumieć koty żyjące na wolności (żyjące  

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

3) „programie”- należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2019 rok; 

4) „schronisko”- należy przez to rozumieć miejsce pobytu zwierząt bezdomnych odławianych 



z terenu Gminy Masłów, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt; 

5) „UG Masłów”- należy przez to rozumieć Urząd Gminy Masłów, tj. jednostkę organizacyjną, 

przy pomocy której Wójt Gminy Masłów wykonuje zadania; 

6) „Wójt Gminy”- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Masłów; 

7) „zakładzie leczniczym dla zwierząt”- należy przez to rozumieć placówkę ochrony zwierząt  

i dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny 

weterynaryjnej tj. gabinet weterynaryjny lub lecznicę weterynaryjną bądź klinikę 

weterynaryjną. 

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy, za pośrednictwem właściwej merytorycznej 

komórki organizacyjnej UG Masłów. 

2. Realizatorami programu są: 

1) Właściwie merytoryczna komórka organizacyjna UG Masłów z siedzibą Masłów Pierwszy 

ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów- osoba koordynująca Kierownik Referatu Budownictwa  

i Gospodarki Przestrzennej (tel. 41-311-00-90, 795-582-471, e-mail: gmina@maslow.pl); 

2) Podmiot prowadzący Schronisko, na podstawie umowy zawartej z Gminą; 

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

wykazujące chęć współpracy z UG Masłów i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy; 

4) Placówki oświatowe działające na terenie Gminy. 

Rozdział II.  

Cele i zadania Programu 

 

§ 4. Celem programu jest realizacja zadań własnych polegających na zapobieganiu bezdomności 

zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt poprzez: 

1)  prowadzenie działań służących zapewnieniu odpowiedniej opieki bezdomnym zwierzętom 

z terenu gminy a w szczególności poszukiwanie nowych właścicieli dla psów; 

2) ograniczenie niekontrolowanego przyrostu liczebności bezdomnych psów i kotów; 

3) współpracę z organizacjami społecznymi działających na rzecz przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt; 

4) współpraca z Inspekcją Weterynaryjną  i samorządem lekarsko-weterynaryjnym, a także 

osobami, które podejmują działania zmierzające do poprawy bytowania zwierząt. 

§ 5. W ramach programu Gmina realizuje następujące zadania: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt; 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

4) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
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5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt; 

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

7) usypianie ślepych miotów; 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

9) działania o charakterze edukacyjno- informacyjnym; 

10) plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw 

właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 

Rozdział III.  

Odławianie i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku 

 

§ 6. 1. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy będą odławiane przez uprawniony podmiot 

dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług przy zachowaniu 

warunków określonych w obowiązujących przepisach, z którym gmina zawarła umowę na 

wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt tj. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce tel. 790-452-382  NIP: 657-236-63-72 

2. W celu zapewnienia dalszej opieki bezdomne zwierzęta po odłowieniu zostaną przewiezione do 

schroniska dla bezdomnych zwierząt- Schronisko dla zwierząt „Strzelce”, Strzelce 108, 28-220 

Oleśnica o nadanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie, weterynaryjnym 

numerze identyfikacyjnym 26123401 

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy będzie przeprowadzane każdorazowo na 

skutek interwencji mieszkańców lub powzięcia informacji o wystąpieniu bezdomnych zwierząt- 

zgodnie z postanowieniem art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

4. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie gminy,  

co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne będzie się odbywało po wcześniejszym 

zgłoszeniu telefonicznym lub na piśmie, z podaniem danych osoby zgłaszającej wraz z podaniem  

nr telefonu kontaktowego. Zgłoszenia będą przyjmowane w: 

1) Urzędzie Gminy Masłów w godzinach pracy Urzędu tel, 41 311-00-60; 

2) pod nr 112, Komisariat Policji w Kielcach poza godzinami pracy Urzędu Gminy Masłów,  

w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy; 

3) po godzinach pracy pod nr. tel. 795 582 471 – pracownik Urzędu Gminy. 

5. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 4 winno zawierać informacje mogące pomóc w identyfikacji  

i wyłapaniu psa oraz ewentualnego ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia. 

6. Zwierzęta przywiezione do schroniska podlegają następującym czynnościom i zabiegom: 

1) ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną; 

2) pomocy lekarsko- weterynaryjnej; 



3) eutanazji w przypadku, gdy zachodzą przesłanki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt; 

4) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji, szczepienie i chipowanie. 

7. Zwierzęta pozostaną w schronisku dla zwierząt do czasu znalezienia opiekuna 

(dotychczasowego lub adopcyjnego). 

 

Rozdział IV. 

Sprawowanie opieki  nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 

§ 7. 1. Gmina Masłów będzie sprawowała opiekę nad wolno żyjącymi kotami poprzez: 

1) podejmowanie interwencji w przypadku wypadków z udziałem kotów wolno żyjących; 

2) ustalenie miejsc wolno żyjących kotów; 

3) zapewnienie dokarmiania i wody pitnej w miejscach ich przebywania; 

4) zakup karmy i wydawanie jej zgłoszonym do UG Masłów społecznym opiekunom kotów 

wolno żyjących; 

5) współpraca w realizacji powyższych zadań z organizacjami społecznymi działającymi  

na rzecz zwierząt na terenie gminy Masłów; 

6) kastracja i sterylizacja wolno żyjących kotów.  

2. Zgłoszenie społecznych opiekunów kotów wolno żyjących następuje poprzez złożenie  

w UG Masłów deklaracji opiekuna społecznego wolno żyjących kotów. 

3. Dokarmianie kotów wolnożyjących przewiduje się w okresie jesienno- zimowym  

tj. styczeń-luty, listopad- grudzień. 

4. Zabiegi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów na terenie gminy będą dokonywane na 

poniższych zasadach: 

1) bezdomne wolno żyjące koty będą doprowadzane przez społecznych opiekunów 

zwierząt, członków organizacji społecznych do lekarza weterynarii, z którym gmina 

podpisze umowę na świadczenie takich usług, po wcześniejszym uzyskaniu skierowania 

na zabieg, które wystawione zostanie przez Urząd Gminy Masłów; 

2) koty po zabiegach lub leczeniu wypuszczane będą do miejsc macierzystych swojego 

bytowania. 

Rozdział V. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt 

 

§ 8. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt wymagających opieki weterynaryjnej, realizowane będzie przez uprawnionego 

lekarza weterynarii na podstawie zawartej umowy z Gabinetem Weterynaryjnym „MEDWET” 



Marcin Komorowicz, ul. Gabrieli Zapolskiej 7/U4, 25-435 Kielce. 

2. Zwierzę wyleczone, oczekujące na adopcję zostanie przekazane do schroniska dla zwierząt. 

3. Odpowiednia usługa weterynaryjna zostanie wykonana każdorazowo po interwencji  

w przypadku, gdy nie będzie możliwe ustalenie właściciela zwierzęcia biorącego udział  

w zdarzeniu drogowym. 

4. Zgłoszenie o zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt przyjmowane są pod całodobowym 

numerem 606-758-568 (Gabinet Weterynaryjny „MEDWET”). 

5. Za utylizację ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (padliny) odpowiedzialny jest 

Wójt Gminy, który zleca jej przeprowadzenie dla podmiotu mającego stosowne zezwolenie  

na koszt Gminy tj. Punkt Zbiorczy Padliny Włoszczowa ul. Przedborska 87, 29-100 

Włoszczowa. 

 

Rozdział VI. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 

§ 9. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Gmina Masłów poprzez promocję adopcji oraz umieszczanie informacji o bezdomnych 

psach przeznaczonych do adopcji w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń, 

stronie internetowej UG Masłów, facebook. 

2) Schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym  

i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

3) Gmina Masłów poprzez finansowanie zabiegów kastracji/ sterylizacji kotów i psów 

zgłoszonych przez mieszkańców z terenu gminy, którzy zadeklarują adopcję zgłoszonego 

zwierzęcia w drodze złożonego wniosku i oświadczenia o adopcji zwierzęcia i podpisanej 

umowie. 

 

Rozdział VII. 

Usypianie ślepych miotów 

 

§ 10. 1. Zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych wykonywane będą przez 

uprawnionego lekarza weterynarii zatrudnionego w Schronisko dla zwierząt „Strzelce”, Strzelce 

108, 28-220 Oleśnica oraz Gabinetem Weterynaryjnym „MEDWET” Marcin Komorowicz,  

ul. Gabrieli Zapolskiej 7/U4, 25-435 Kielce. 

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych będą finansowane w 100% z budżetu 

Gminy Masłów. 

 



Rozdział VIII. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

 

§ 11. 1 W przypadku wydania przez Wójta decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia 

gospodarskiego właścicielowi UG Masłów wskazuje Kmieć Paweł, Masłów Pierwszy ul. Lotnicza 

15, 26-001 Masłów numer gospodarstwa PL 029107270-001 w którym zapewni się miejsce dla 

zwierząt gospodarskich na podstawie umowy zawartej przez Gminę Masłów z właścicielem 

gospodarstwa znajdującego się na terenie gminy Masłów.  

2. Zakres umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczył będzie indywidualnych przypadków 

przekazania zwierząt. 

3. Gmina jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie  podejmie starania w zakresie 

znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

 

Rozdział IX. 

Działania o charakterze edukacyjno- informacyjnym 

§ 12. 1.  Gmina w ramach Programu będzie prowadzić działania o charakterze edukacyjno- 

informacyjnym w zakresie: 

1) edukacji w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich 

humanitarnego traktowania; 

2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów i chipowanie; 

3) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych; 

2.  Gmina otwarta jest na współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest 

prowadzenie działań powodujących przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, Inspekcją 

Weterynaryjną, samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz wszystkimi osobami, które działają  

na rzecz poprawy bytowania zwierząt, z organami stojącymi na straży przestrzegania prawa,  

z samorządami instytucjami administracji publicznej. 

 

Rozdział X. 

Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw 

właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają 

 

§ 13. 1. Gmina Masłów jako działania zmierzające do zapobiegania bezdomności zwierząt realizuje 

plan sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających swych właścicieli polegający na pokryciu 

50% kosztów ww. zabiegów, na następujących zasadach: 

1) prawo do skorzystania z dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Masłów  

do zwierząt stanowiących ich własność, którzy przedstawią dowód zaszczepienia psa 



przeciw wściekliźnie i złożą pisemne oświadczenie o woli dokonania sterylizacji lub 

kastracji oraz partycypacji w kosztach tego zabiegu; 

2) bezpośrednio po wykonaniu sterylizacji lub kastracji właściciel uiszcza lekarzowi 

weterynarii opłatę w wysokości 50% kosztów zabiegu – pozostałe 50% reguluje Gmina 

zgodnie z zawartą umową z lekarzem weterynarii; 

3) dofinansowanie przysługuje właścicielowi zwierząt w ilości 2 sztuk w ciągu roku. 

Rozdział XI. 

Finansowanie programu 

§ 14. 1. Stosowanie do art. 11 ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt koszty realizacji zadań 

wynikających z realizacji Programu finansowane będą z budżetu Gminy Masłów. 

2. Wysokość środków finansowych na realizację Programu wynosi 124.500,00 zł., w tym: 

1) 20.000,00 zł. na opiekę weterynaryjną (sterylizacja i kastracja) oraz zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

z terenu Gminy Masłów; 

2) 1.000,00 zł. na zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich; 

3) 2.000,00 zł. na działania edukacyjne i opiekę nad wolno żyjącymi kotami; 

4) 1.500,00 zł. na odbiór, transport i utylizację padłych sztuk bezdomnych zwierząt domowych, 

gospodarskich i dzikich z terenu Gminy Masłów; 

5) 90.000,00 zł. na odławianie, transport i zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt oraz 

w przypadku wyłapanych zwierząt: chipowanie, sterylizacja/kastracja, usypianie ślepych 

miotów i utylizacja zwłok; 

6) 10.000,00 zł. na sterylizację i kastrację zwierząt, które posiadają swoich właścicieli lub 

opiekunów. 

3. W przypadku zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań 

wymienionych w § 5, zmiana uchwały budżetowej nie powoduje konieczności zmiany niniejszego 

Programu. 

4. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie odbywać 

się w sposób celowy i oszczędny.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/Piotr Zegadło  

 

 

 

 

 


