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Uchwała Nr XXIX/321/2021 

 Rady Gminy Masłów 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Masłów na 2021 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 2020r., poz.713 zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U z 

2020 r., poz. 638) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

 

Rozdział I.  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.  W celu   realizacji zadań własnych  Gminy  Masłów  w zakresie zapobiegania  bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom  oraz ich wyłapywania  przyjmuje się „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2021 rok”.  

 

§ 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); 

w rozumieniu art. 4 ust. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz.638) 

3.  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; w rozumieniu art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tj. Dz. U. z 2020 r., 

poz.638) 

4. zwierzętach gospodarskich -  należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji 

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; w rozumieniu art. 4 ust. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

( tj. Dz. U. z 2020 r., poz.638) 

§ 3.  

1. Nadzorującym  realizację  Programu jest Wójt Gminy. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) właściwe merytorycznie  komórki organizacyjne  Urzędu Gminy  Masłów,  

2) koordynator, którym jest Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (tel. 41-311-00-90, 795-582-

471, e-mail: gmina@maslow.pl); 

3) podmiot  prowadzący  schronisko, na podstawie umowy zawartej z Gminą; 

4) organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,  

5) placówki oświatowe działające na terenie Gminy. 

 

§ 4. Celem programu jest :  

1)  prowadzenie działań służących zapewnieniu  opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, 

2)  poszukiwanie nowych  właścicieli dla  bezdomnych zwierząt,  

3) ograniczenie niekontrolowanego przyrostu liczebności bezdomnych psów i kotów; 

4) współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz przeciwdziałania bezdomności zwierząt; 

5) 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; 

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)  dofinansowanie do zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt posiadających właściciela; 

11) plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, 

pod których opieką zwierzęta pozostają.  

mailto:gmina@maslow.pl
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Rozdział II.  

Odławianie bezdomnych zwierząt   

 

§ 6. 

1. Bezdomne zwierzęta  będą odławiane przez   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 

Kielce tel. 790-452-382  NIP: 657-236-63-72 z którym Gmina zawarła umowę  w  zakresie wyłapywania, transportu oraz 

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom odłowionych na terenie gminy Masłów, w tym przejęcie wyłapanych zwierząt przez 

schronisko dla bezdomnych zwierząt.  

2. Odławianie bezdomnych  zwierząt  będzie   zlecane  przez  pracownika  Urzędu Gminy  każdorazowo w wyniku powzięcia 

informacji o  takiej  konieczności  z  urzędu  lub  na  zgłoszenie  mieszkańców. 

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

co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne   dokonuje się  telefonicznie lub na piśmie, z podaniem danych osoby 

zgłaszającej  , nr telefonu do kontaktu  oraz  podaniem danych  mogących pomóc w identyfikacji  i wyłapaniu  zwierzęcia.  

4.Zgłoszenia będą przyjmowane w: 

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

2) poza godzinami pracy Urzędu Gminy Masłów w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy pod nr 112 - Komisariat 

Policji w Kielcach; 

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

 

Rozdział III 

Zapewnienie  bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku 

 

§ 7. 

1.W celu  zapewnienia   odłowionym bezdomnym zwierzętom opieki  będą one umieszczane  w  schronisku dla zwierząt 

prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik  znajdującym się  w  miejscowości Strzelce 108, 

28-220 Oleśnica o nadanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie, weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym 

26123401 z którym Gmina zawarła umowę w  zakresie wyłapywania, transportu oraz zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom odłowionym na terenie gminy Masłów w tym przejęcie wyłapanych zwierząt przez schronisko dla bezdomnych 

zwierząt.  

2. Zwierzęta przywiezione do schroniska będą  podlegać 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,  

5) szczepienie  

6) chipowanie. 

3. Zwierzęta pozostaną w schronisku dla zwierząt do czasu znalezienia opiekuna (dotychczasowego lub adopcyjnego). 

 

 

Rozdział IV.  

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

 

§ 8.  

1.  W schronisku   wykonuje się  obligatoryjną sterylizację albo  kastrację zwierząt.  

2.   Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają: 

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w  schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub 

opiekuna; 

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

3. Decyzje o  wykonaniu zabiegu  i jego rodzaju  podejmuje  lekarz weterynarii  sporządzając właściwy dokument w formie 

protokołu.  

 

 

 

Rozdział V. 

Opieka  nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 

§ 9. 

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami  jest realizowana  w formie: 

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

2) ustalenia miejsc  przebywania  wolno  żyjących kotów; 

3) dokarmiania i  dostawy wody pitnej w miejscach  przebywania wolno żyjących kotów; 

4) zakupu karmy; 
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5) współpracy z organizacjami społecznymi  i społecznymi opiekunami  działającymi na rzecz  ochrony zwierząt na terenie 

gminy Masłów  poprzez: 

a) zbieranie deklaracji  w zakresie  wykonywania opieki,    

b) wydawanie karmy  w celu dokarmiania kotów,  

c) przyjmowanie  zgłoszeń  o kastracji i sterylizacji, 

d) doprowadzania do miejsc  kastracji  i sterylizacji, 

6) kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów.  

2. Zgłoszenie  organizacji społecznych  oraz społecznych opiekunów kotów wolno żyjących następuje poprzez złożenie w 

Urzędzie  Gminy  deklaracji  opiekuna wolno żyjących kotów. 

3. Dokarmianie kotów wolno żyjących przewiduje się w okresach styczeń-luty,  listopad - grudzień. 

4. Zabiegi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów  będą dokonywane po  pozyskaniu skierowania  z Urzędu Gminy  na  

zabieg  do lekarza weterynarii, z którym gmina podpisze umowę na świadczenie takich usług, 

5. Koty po zabiegach lub leczeniu wypuszczane będą do miejsc  macierzystych swojego bytowania. 

 

 

Rozdział VI. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt 

 

§ 10. 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wymagających opieki 

weterynaryjnej realizowane będzie przez lekarza weterynarii na podstawie zawartej umowy z Gabinetem Weterynaryjnym           

„U DZIĘCIOŁA”UL. Szkolna 9 Mąchocice Kapitulne, 26-001 Masłów  

2.Opieką obejmuje się  zwierzęta w przypadku, gdy nie  jest  możliwe ustalenie właściciela zwierzęcia biorącego udział  

w zdarzeniu drogowym. 

3. Zgłoszenie o zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt przyjmowane są pod całodobowym numerem 604-424-209 

(Gabinet Weterynaryjny „U DZIĘCIOŁA”). 

4. W ramach opieki zapewnia się: całodobową i kompleksową opiekę weterynaryjną.  

5.Zwierzę wyleczone  zostanie przekazane do schroniska. 

6. Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (padliny) przekazuje się do podmiotu mającego stosowne zezwolenie  

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

 

Rozdział VII. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 

§ 11. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuję się poprzez: 

1. Działania promocyjne Gminy w formie umieszczania informacji o bezdomnych psach przeznaczonych do adopcji w sposób 

zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej UG Masłów, facebook. 

2. Działania schroniska w formie:  

a) pozyskiwania właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić 

im należyte warunki bytowania zgodnie z zawartą umową z schroniskiem 

b) w przypadku ustalenia zwierząt oznakowanych elektronicznie  lub posiadających inne znaki identyfikacyjne 

dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie zapisanych w bazie danych identyfikujących właściciela oraz 

nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania zagubionego zwierzęcia.   

§ 12. 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; 

 

 

 

 

Rozdział VIII. 

Usypianie ślepych miotów 

 

§ 13. 

1. Zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych wykonywane będą przez uprawnionego lekarza weterynarii 

zatrudnionego w Schronisku dla zwierząt Strzelce 108, 28-220 Oleśnica oraz Gabinetem Weterynaryjnym „U 

DZIĘCIOŁA”UL. Szkolna 9 Mąchocice Kapitulne, 26-001 Masłów  

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

3. Decyzje o  wykonaniu zabiegu  i jego rodzaju  podejmuje  lekarz weterynarii  sporządzając  właściwy dokument w formie 

protokołu.  
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Rozdział IX. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

 

§ 14. 

1. W przypadku wydania  decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia gospodarskiego właścicielowi UG Masłów wskazuje 

podmiot Mąchocice Kapitulne ul. Dolna 141, 26-001 Masłów numer gospodarstwa PL 047958302-001, 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 X. 

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

pod których opieką zwierzęta pozostają. 

 

 

§ 15. 

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 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. 

2. W przypadku zadeklarowania przez mieszkańca gminy  woli  adopcji bezdomnego zwierzęcia poprzez podpisanie wniosku 

oraz umowy adopcyjnej Gmina Masłów sfinansuje w 100 % zabieg kastracji/sterylizacji kotów i psów.   

 

Rozdział XI. 

Środki finansowe  przeznaczone na realizacje programu  oraz sposób ich wydatkowania  

 

§ 16. 

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  przeznaczonych  na realizację Programu wynosi 129 000,00 w tym:  

1) 50.000,00 zł. na opiekę weterynaryjną (sterylizacja i kastracja) oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu Gminy Masłów,  o których mowa w § 10 ust. 1, § 15 ust. 

2.; 

2) 1.000,00 zł. na zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich, o których mowa w § 14.; 

3) 2.000,00 zł. na działania edukacyjne i opiekę nad wolno żyjącymi kotami, o których mowa w § 9., § 12.; 

4) 1000,00 zł. na odbiór, transport i utylizację padłych sztuk bezdomnych zwierząt domowych, gospodarskich i dzikich z 

terenu Gminy Masłów, o których mowa w § 10. ust. 6.; 

5) 70 000,00 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, o których mowa w § 6., § 7.; 

6) 5 000,00 zł. na sterylizację i kastrację zwierząt, które posiadają swoich właścicieli lub opiekunów, o których mowa w 

§ 15 ust. 1.; 

3. W przypadku zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w § 5, zmiana uchwały 

budżetowej nie powoduje konieczności zmiany niniejszego Programu. 

 

 
Rozdział XII. 

Przepisy końcowe 

§ 17. 

1.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

/-/ Piotr Zegadło  
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Uzasadnienie do uchwały XXIX/321/2021 

Rady Gminy Masłów z dnia 25 lutego 2021 r. 

 
 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2021 rok” została podjęta na podstawie art.7 ust.1 pkt 1, art.18 

ust.22 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 zm.), 

art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U z 2020r., poz. 638) i była 

podyktowana narastającym problemem niekontrolowanego przyrostu populacji zwierząt domowych, w 

szczególności psów i kotów, a co za tym idzie zwiększenia problemu bezdomności zwierząt.  

W związku z powyższym sporządzony został i dostosowany do aktualnych warunków „Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2021 rok”, który 

precyzuje zasady oraz formy działań mających na celu przeciwdziałanie bezdomności wśród zwierząt.  

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Gminą Masłów, a podmiotem Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt „Strzelce”, Strzelce 108, 

28-220 Oleśnica wykonywane będą usługi w zakresie wyłapywania, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

odłowionym z terenu gminy Masłów w tym przejęcia wyłapanych zwierząt przez schronisko dla bezdomnych 

zwierząt. Całodobowa opieka weterynaryjna zapewniona zostanie przez Gabinetem Weterynaryjnym „U 

DZIĘCIOŁA” ul. Szkolna 9 Mąchocice Kapitulne, 26-001 Masłów  

Projekt niniejszego programu został poddany konsultacji z: 

1. Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Kielcach, ul. Ściegiennego 203, 25-116 Kielce; 

2. Świętokrzyskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak”, ul. Wesoła 51 lok. 307, 25-363 Kielce; 

3. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Kielcach, Ul. Św. Leonarda 1 lok. 4, 25-311 Kielce  

4. Wojskowym Kołem Łowieckim JENOT w Kielcach, ul. Krakowska 220, 25-705 Kielce; 

5. Kołem Łowieckim Nr 12 „ISKRA”, Krajno – Parcele 20, 26-008 Górno; 

6. Kołem Łowieckim Bartek, Janaszów 80, 26-050 Zagnańsk. 

Otrzymano opinię od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Towarzystwa Opieki 

nad Zwierzętami, którzy pozytywnie zaopiniowali projekt programu.  

Od Świętokrzyskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak” otrzymano zwrot gdyż nie podjęto w 

terminie.  

Wojskowe Koło Łowieckie „JENTOR” w Kielcach, Koło Łowieckie Bartek, Koło Łowieckie o Nr 12 „ISKRA” 

nie  przysłało opinii. Zgodnie z art. 11 a ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, niewydanie 

opinii w terminie 21 dni od dnia otrzymania uznaje się za akceptację przesłanego programu.  

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

  
Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

/-/ Piotr Zegadło 

 


