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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).  

 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. 

(Dz.U. z 2019 r. , poz. 122 ) zmieniony został artykuł 11a, który zobowiązuje radę 

gminy do określenia w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Przygotowany program ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opiekę 

nad zwierzętami bezdomnymi. 

Gmina Ciepielów znajduje się w południowo - wschodniej części województwa 

mazowieckiego, leży w malowniczo położonej dolinie rzeki Iłżanki. Rzeka ta jest jedną 

z najczystszych rzek w regionie. Gmina Ciepielów jest typowo gminą rolniczą - czyste 

powietrze, okalające lasy, dziewicza dolina Iłżanki - wszystko to podkreśla typowo 

turystyczne walory. 

W związku z powyższym przygotowany program do realizacji w roku 2019 obejmuje 

swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) zbieranie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach 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 przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, 

9) propozycja planu znakowania zwierząt w Gminie Ciepielów 
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Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i 

kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala 

bezdomności tych zwierząt jest największa. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:  

1) niekontrolowane rozmnażanie,  

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,  

3) ucieczki zwierząt,  

4) łatwość pozyskiwania zwierząt,  

5) panujące mody na dane rasy zwierząt,  

6) odebranie zwierząt w wyniku działań prewencyjnych i interwencyjnych w zakresie 

niehumanitarnego traktowania zwierząt, 

7) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania 

bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.  

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt przebywających                   

w granicach administracyjnych Gminy Ciepielów. 

 

§ 2 

Celem Programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt, 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 

3) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów, 

4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

5) edukacja mieszkańców gminy w zakresie prawidłowej opieki nad zwierzętami 

6) uregulowanie spraw sanitarno – porządkowych  

7) opieka nad bezdomnymi zwierzętami. 

 

§ 3 

Ilekroć w programie jest mowa o: 
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1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Ciepielów, jednostkę 

organizacyjną, przy pomocy której Wójt  Gminy Ciepielów wykonuje zadania; 

2) Gmina Ciepielów należy przez to rozumieć teren Gminy Ciepielów; 

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;  

4) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie 

przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, 

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;  

5) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na 

wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);  

6) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepielów  

7) Bezdomnych zwierzętach gospodarskich należy przez to rozumieć zwierzęta 

gospodarskie, które są zabrane na podstawie decyzji Wójta  Gminy Ciepielów o 

tymczasowym zabraniu zwierzęcia gospodarskiego oraz zwierzęta gospodarskie, 

które zostały porzucone bez możliwości ustalenia właściciela.; 

8) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt ( Dz. U. z 2019 r., poz. 122) 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE, ZADANIA I WYKONAWCY PROGRAMU 

ORAZ DANE I STATYSTYKI 

 

1) Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Ciepielów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

2) Zadania priorytetowe Programu to:  

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

b) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie;  

c) odławianie bezdomnych zwierząt;  

d) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;  

e) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  
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f) usypianie ślepych miotów;  

g) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt;  

h) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

i) edukacja mieszkańców gminy Ciepielów w zakresie opieki nad zwierzętami; 

j) plan znakowania zwierząt w mieście; 

k) finansowanie zadań określonych w niniejszej uchwale 

3. Wykonawcami Programu są: 

a) Gospodarstwo rolne z którym Urząd zawrze stosowną umowę. 

4. Przychodnia Weterynaryjna, z którą Urząd zawrze stosowną umowę  

5. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni: 

- Andrzej Hyc Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska  Tel. 048 378-80-47 

6. Faktyczną ilość zwierząt na terenie Gminy Ciepielów oszacowano z 

zastosowaniem opracowanych specjalnie w tym celu statystycznych wzorów.  

Statystyczna ilość psów na terenie gminy Ciepielów 

Gmina– około 800 psów                                                           

                             

– z czego statystycznie około 12 psów to psy faktycznie bezdomne, nie posiadające 

właściciela 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dane dodatkowe 

Ilość mieszkańców na terenie Gminy Ciepielów 

(wg stanu na dzień 31-12-2018.)  

 

Obszar wiejski– 5720 mieszkańców 

 

Z badań statystycznych wynika, że 
w mieście populacja psów to ok. 
14% w stosunku do ludności w 
mieście, ilość psów bezpańskich 
to ok. 1,5% w stosunku do ilości 
psów  



8 
 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI: 

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA 

ZWIERZĄT, ZBIERANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ POSZUKIWANIA IM 

WŁAŚCICIELI 

 

§ 1 

Bezdomność psów i kotów jest likwidowana między innymi poprzez przewiezienie 

zwierząt bezdomnych do schroniska - to jest takich, które uciekły, zbłąkały się lub 

zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innej osoby, pod 

której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, 

zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

Celem zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami Urząd podpisuje umowę z 

podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie, którego adres podaje na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Ciepielów oraz na stronie biuletynu informacji publicznej  

Gminy Ciepielów. 

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych będzie prowadzone w sposób stały, w tym na 

podstawie zgłoszeń o zwierzętach błąkających się bez opieki, w szczególności 

chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa. 

 

§ 2 

1) Zwierzęta bezpańskie zbierane są przez podmiot upoważniony przez Urząd.  

2) Zbieranie zwierząt bezdomnych jest prowadzone wyłącznie przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do zbierania zwierząt, który nie stwarza 

zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia, 

zgodnie z art. 11 pkt.2 Ustawy.  

3) Transport bezdomnych zwierząt odbywa się z wykorzystaniem środka transportu 

przystosowanego do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, zgodnie        

z Rozdziałem 7 (Transport zwierząt) Ustawy.  

 Zwierzęta z terenu Gminy nie są przewożone na odległość większą niż 65 km.  
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Zajmuje się nim Dariusz Kaźmierski Przychodnia Weterynaryjna ul. Kościuszki 12, 

27-300 Lipsko. Podmiot posiada stosowną decyzję wydaną przez PLW w Lipsku. 

 

4) Zbieraniem, przetrzymywaniem oraz poszukiwaniem nowych właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt  zajmuje się Dariusz Kaźmierski Przychodnia Weterynaryjna 

ul. Kościuszki 12, 27-300 Lipsko, prowadzący punkt czasowego przetrzymywania 

zwierząt po odłowieniu. 

Czas przebywania  uzależniony jest od szybkości przekazania zwierzęcia do 

adopcji lub schroniska. 

Gmina Ciepielów  posiada podpisaną umowę z  Fundacją „Centrum Ochrony 

Środowiska” ul. Dąbrowskiego 18A,  05 – 190 Nasielsk. 

5)  Odłowione zwierzęta bezdomne będą podlegały obligatoryjnej sterylizacji 

   i kastracji, którą  wykonuje Dariusz Kaźmierski Przychodnia Weterynaryjna 

     ul.    Kościuszki 12, 27-300 Lipsko. 

6) Koszty związane ze zbieraniem zwierząt bezdomnych do schroniska dla 

bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im dalszej opieki w tym koszty 

sterylizacji i kastracji ponosi Urząd. 

7) W przypadku ustalenia właściciela, pokrywa on koszty zabrania, transportu                

i pobytu zwierzęcia w schronisku oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki 

weterynaryjnej, do momentu odbioru zwierzęcia ze Schroniska lub zrzeczenia się 

praw do niego. 

8) Wniesienie opłat, o których mowa w ust. 6, nie zwalnia właściciela od 

odpowiedzialności karnej za pozostawienie zwierzęcia bez właściwego dozoru. 

 

ROZDZIAŁ IV 

OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI: 

OPIEKA WETERYNARYJNA CAŁODOBOWA W PRZYPADKU ZDARZEŃ 

DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT, 

ORAZ 

GOSPODARSTWA ROLNE ZAPEWNIAJĄCE MIEJSCA DLA ZWIERZĄT 

GOSPODARSKICH 

 

§ 1 



10 
 

1)Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt oraz transport tych zwierząt realizuje Dariusz Kaźmierski 

Przychodnia Weterynaryjna ul. Kościuszki 12, 27-300 Lipsko. 

2) Zgłoszenia w przypadkach zdarzeń drogowych dot. Zwierząt należy zgłaszać: 

Dariusz Kaźmierski Przychodnia Weterynaryjna ul. Kościuszki 12, 27-300 Lipsko. 

3) Przetrzymywaniem bezdomnych zwierząt gospodarskich zajmuje się 

Gospodarstwo rolne – Kałków 92, z którym Urząd podpisze stosowną umowę 

(w przypadku wystąpienia zdarzenia ) 

4) Gospodarstwo Rolne musi spełniać odpowiednie warunki w celu zapewnienia 

prawidłowej opieki nad zwierzętami,  

5) Osoby zajmujące się opieką nad zwierzętami bezdomnymi tymczasowo 

przebywającymi w gospodarstwie, muszą posiadać odpowiednią wiedzę 

teoretyczną i praktyczną z zakresu przetrzymywanych zwierząt.  

6) Bezdomne zwierzęta gospodarskie przebywające tymczasowo w 

gospodarstwie rolnym są objęte opieką weterynaryjną. 

7) Wszystkie koszty związane z całodobową opieką weterynaryjną w przypadku 

zdarzeń drogowych oraz przetrzymywaniem bezdomnych zwierząt gospodarskich 

ponosi Urząd. 

8) W przypadku ustalenia właściciela, pokrywa on koszty zabrania, transportu                

i pobytu zwierzęcia w gabinecie weterynaryjnym/gospodarstwie rolnym oraz koszty 

opieki weterynaryjnej, do momentu odbioru zwierzęcia z gabinetu 

weterynaryjnego/gospodarstwa rolnego. 

 

ROZDZIAŁ V 

OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI: 

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI, W TYM ICH DOKARMIANIE 

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

STERYLIZACJA I KASTRACJA ZWIERZĄT 

 

§1 

PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI W GMINIE CIEPIELÓW 
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Program ma na celu prawidłowe funkcjonowanie kota wolno żyjącego w ekosystemie 

Gminy Ciepielów, wznowienie jego roli jako drapieżnika bytującego obok człowieka 

oraz jego pierwotnego wpływu na ochronę środowiska. 

Zadaniem programu jest utrzymanie stałej zdrowotnej populacji kota wolno żyjącego, 

profilaktyki zdrowia mieszkańców i ich bezpieczeństwa. 

Kot na terenie Gminy Ciepielów winien mieć ochronę oraz pomoc od władz Urzędu w 

postaci realizowania prawidłowej polityki dotyczącej ochrony kota. 

 

Program będzie realizowany etapami. 

I Etap 

- edukacja mieszkańców, 

- spis kotów  w oparciu o dostarczone pisemne informacje od opiekunów kotów 

wolno żyjących oraz indywidualnych mieszkańców Gminy Ciepielów 

- utworzenie mapy siedlisk kocich oraz ich oznaczenie, 

- organizacja opiekunów siedlisk. 

- budowa bazy danych siedlisk i ich opiekunów. 

II Etap 

- budowa domów kocich i ich ustawienie, 

- zimowe dożywianie, 

- opieka i kontrola karmicieli, 

- kontrola siedlisk. 

- Sterylizacja i kastracja 

- Wykorzystanie kotów do walki z gryzoniami poprzez lokowanie zwierząt w rejonach 

występowania plagi 

§2 

1) Urząd utworzy rejestr opiekunów kotów wolno żyjących w celu opieki i kontroli 

karmicieli w oparciu o dostarczone pisemne informacje od opiekunów kotów wolno 

żyjących oraz indywidualnych mieszkańców Gminy Ciepielów. Informacja                    

o przeprowadzanym spisie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu oraz 

w innych ogólnodostępnych miejscach. 

2) Urząd na podstawie oświadczeń opiekunów kotów wolno żyjących oraz 

indywidualnych mieszkańców Gminy Ciepielów opracuje mapy kocich gniazd - 

największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Ciepielów  w celu 

kontroli siedlisk i zapewnienia im opieki oraz ograniczenia ich rozrodczości. 
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3) Urząd zapewni budki całoroczne dla kotów. Budki będą wydawane jedynie na 

podstawie pisemnego zgłoszenia opiekuna wolno żyjących kotów zawierającego 

informacje o ilości kotów wolno żyjących będących pod opieką opiekuna oraz 

wskazania miejsca ustawienia budki wcześniej ustalonego z administratorem 

terenu. 

4) Urząd zapewni karmę w okresie od 15 listopada do 15 marca, w przypadku 

wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych społecznym 

opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) na podstawie oświadczenia,                   

w którym karmiciel oświadcza, że jest opiekunem kotów wolno żyjących, oraz że 

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

wynikających z realizacji Programu.  

 

 

Przykładowe zdjęcie budki dla kotów 

 
 

5) Systematyczne zabiegi sterylizacji i kastracji kotów żyjących na wolności 

wykonywane będą na następujących zasadach: 

a) zabiegi wykonywane będą na terenie zakładu weterynaryjnego, z którym Urząd 

zawarł stosowną umowę na wykonywanie usług weterynaryjnych  

b) do korzystania z usług weterynaryjnych są upoważnieni opiekunowie kotów 

wolnożyjących, 

c) koty wytypowane do objęcia zabiegiem, dostarczane są do zakładów 

weterynaryjnych przez opiekunów kotów wolnożyjących ich staraniem i na ich 

koszt, 
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d) opiekunowie kotów wolno żyjących potwierdzają wykonanie usługi przez zakład 

weterynaryjny,  

e) opiekun kotów wolno żyjących odbiera zwierzęta po wykonaniu zabiegu                   

i wypuszcza je w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub w uzasadnionych 

przypadkach w miejscu uzgodnionym z Urzędem. 

6) Wszystkie koszty związane z §2 niniejszego rozdziału ponosi Urząd. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT: 

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

 

1) Urząd w uzasadnionych przypadkach pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów 

zwierząt przebywających na wolności to jest psów bezdomnych lub kotów wolno 

żyjących 

2) Urząd w uzasadnionych przypadkach pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów 

zwierząt to jest psów lub kotów posiadających właścicieli, którzy nie mają 

możliwości zapewnienia im opieki. 

3) Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 Ustawy 

będzie realizował   Dariusz Kaźmierski Gabinet Przychodnia Weterynaryjna    

ul. Kościuszki 12, 27-300 Lipsko.                

ROZDZIAŁVII 

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT: 

PLAN ZNAKOWANIA ZWIERZĄT W GMINIE CIEPIELÓW 

 

Urząd może wprowadzić elektroniczne znakowanie zwierząt, które jest jedną                    

z głównych metod zapobiegania i ograniczanie bezdomności zwierząt.  

Plan znakowania zwierząt obejmuje: 

 

I. System Bazodanowy zintegrowany z Europejską Bazą Danych EUROPETNET: 

1) Utworzenie i aktualizacja bazy danych - baza zwierząt umożliwia prowadzenie 

dokładnego rejestru zwierząt domowych, w tym: 

- prowadzenie ewidencji szczepień p/wściekliźnie  

- prowadzenie ewidencji ras uznawanych za agresywne 
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- prowadzenie ewidencji opłat za psa, naliczanie odsetek od niezapłaconych jak 

również umożliwia windykację należnej opłaty od posiadania psa. 

2) Baza dostępna jest poprzez internet i umożliwia szybki i bezpośredni dostęp              

z każdego komputera podłączonego do sieci osobom mającym nadany login                   

i hasło. 

3) Ogólnopolska Baza łączy między innymi zbiory danych psów oznakowanych 

urzędów miast i gmin z terenu całej Polski 

4) Włączenie Bazy do zintegrowanego systemu europejskich baz danych zwierząt 

oznakowanych „EUROPETNET” 

5) Całodobowy telefon interwencyjny dot. zwierząt oznakowanych mikroczipem 

(informacje dot. zaginionych psów - odnajdywanie, poszukiwanie, powiadamianie 

właścicieli, porady dot. oznakowanych psów) 

6) Wpis dowodów rejestracji do bazy danych, wpis i aktualizacja wpłaconych opłat                  

z tytułu posiadania psa, wydawanych zezwoleń na utrzymanie psów rasy 

agresywnej, zaświadczeń o dokonanych szczepieniach, weryfikacja poprawności 

wpisów 

 

II. Zakup Materiałów 

1) Pakiet identyfikacyjny:  

- identyfikatory elektroniczne - Mikroczip – ISO 11784 powlekany substancją 

antymigracyjną wraz ze strzykawką jednorazową i 8 kodami kresowymi sterylnie 

zapakowane. 

- przywieszki identyfikacyjne z telefonem całodobowym do Ogólnopolskiej Bazy 

Danych Zwierząt Oznakowanych  

- dowody rejestracyjne dla psa  (oryginał + trzy kopie) które wypełnia lekarz 

weterynarii zaś właściciel potwierdza  podpisem swoje dane i wyraża zgodę na 

umieszczenie danych osobowych w Bazie Danych Zwierząt Oznakowanych 

2) Czytnik mikroczipów – dwu systemowy z możliwością podłączenia do komputera 

 
III. Wszczepianie mikroczipów 

- podpisanie umów z lecznicami dla zwierząt na oznakowanie zwierząt 

- bieżące przekazywania pakietów identyfikacyjnych 

- wyposażenie lecznic w plakaty, ulotki informacyjne oraz banery 

- zbieranie dowodów rejestracyjnych dot. zwierząt oznakowanych 
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- rozliczanie finansowe 

- rozliczane magazynowe 

- opłata usługi wszczepiania mikroczipów przez lekarzy weterynarii 

 

IV. Akcja informacyjno – edukacyjna 

- Edukacja właścicieli psów w zakresie programu identyfikacji oraz prawidłowej 

opieki i kontroli nad psami.  

- Plakaty  

- Ulotki informacyjne  

- Banery informacyjne 

- Torebki na nieczystości 

 
V. Dofinansowanie właścicielom psów w wysokości 100% kosztów czipowania  

 

VI. Każde odłowione zwierzę powinno być trwale oznakowane mikroczipem, 

 

ROZDZIAŁVIII 

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT: 

EDUKACJA 

 

§1 

Promocja właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych jest 

skierowana do wszystkich mieszkańców Gminy Ciepielów  

§2 

Urząd w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu: 

1) podniesienie świadomości co do roli właściciela, i opiekuna zwierząt domowych 

oraz wrażliwości wobec potrzeb zwierząt bezdomnych 

2) podniesienie poczucia odpowiedzialności za przyjmowanie zwierząt do 

gospodarstwa domowego, 

3) podniesienie wrażliwości co do potrzeb zwierząt utrzymywanych                    

w gospodarstwach domowych, 

4) podniesienie wiedzy co do skutku nieodpowiedzialnego traktowania zwierząt w tym 

dopuszczania do niekontrolowanego rozrodu i porzucania zwierząt.  
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5) umocnienie postawy obywatelskiej wobec problemu bezdomności zwierząt, 

utrwalenie zachowań udzielania właściwej pomocy zwierzętom bezdomnym 

 

§3 

Gmina prowadzi działania edukacyjne między innymi poprzez prezentacje, spotkania, 

imprezy, konkursy i festyny oraz materiały informacyjne tam udostępniane, a także 

poprzez publikacje, rozpowszechniane na terenie jednostek współpracujących przy 

realizacji Programu oraz poprzez reklamę i środki masowego przekazu, jak również na 

stronach internetowych Urzędu. 

 

ROZDZIAŁ IX 

FINANSOWANIE PROGRAMU  

 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są      

w budżecie Urzędu w wysokości 36000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy  

złotych 00/100). 

 

1) 29 000,00 zł na odławianie bezdomnych zwierząt wraz z przejęciem nad nimi 
opieki;  

2) kwotę 6 000,00 zł na: opiekę nad kotami wolno żyjącymi w tym sterylizacja lub 
kastracja, całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt oraz pomoc w innych nieprzewidzianych sytuacjach z udziałem 
zwierząt wymagających interwencji weterynaryjnej, usypianie ślepych miotów psów 
i kotów dostarczonych przez mieszkańców, odłów dzikich zwierząt. 

3) kwotę 1 000,00 zł na działania edukacyjne w zakresie objętym Programem. 

 
 

 

Załączniki: 

- Wzór ulotki – sterylizacja/kastracja; 

- Wzór plakatu; 

- Wzór oświadczenia opiekunów kotów wolno żyjących; 
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WZÓR ULOTKI 

  NIECHCIANE KOCIAKI ALBO SZCZENIAKI!!! 

 

Większa część wszystkich urodzonych każdego roku psów i kotów  

ginie tragicznie albo umiera z braku opieki. 

Sterylizacja i kastracja jest jedynym sposobem 

rozwiązania problemu nad populacji bezdomnych zwierząt. 

Sterylizacja to rutynowy zabieg chirurgiczny wykonywany w Zakładach Weterynaryjnych 

Daję stuprocentową pewność uniknięcia niepożądanej ciąży. 

 KOCUR PO KASTRACJI                                      KOTKA PO STERYLIZACJI 

-żyje dłużej                                                        - nie męczy się podczas częstych rui, 

-nie ucieka, nie włóczy się,                              -nie miauczy przeraźliwie, 

- nie wdaje się w bójki,               - nie ucieka z domu,   

- nie znaczy terenu swoim zapachem,            - nie rodzi niechcianych kociąt, 

-jest łagodniejszy i spokojniejszy.                  - nie przyciąga samców.  

PIES PO KASTARCJI                                             SUKA PO STERYLIZACJI 

-jest mniej pobudliwy i agresywny,        -nie ma cieczki i nie pozostawia śladów, 

-nie walczy z innymi psami,                                   -nie rodzi młodych, 

-nie ucieka i nie włóczy się,                                    - nie jest skłonna do ucieczek. 

-jest lepszym stróżem domu.  

Ważne: sterylizacja zapobiega wielu chorobom 
 

identyfikacja.pl 
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DZWONIĄC TU UZYSKASZ DLA NAS POMOC

.....................................

Pamiętaj o regularnych posiłkach
 i stałym dostępie do wody.

Uchronisz mnie przed chorobami, 
chodząc ze mną do lekarza weterynarii

Nie pozostawiaj mnie w zamkniętych 
 miejscachnasłonecznionych

 

 

Oznakuj mnie mikroczipem, jeśli się 
zagubię szybko do ciebie wrócę.

Unikniesz niebezpieczeństwa i kłopotów 
wyprowadzając mnie na smyczy.

Nie porzucaj mnie, zapewnij mi 
opiekę na czas twojego wyjazdu,

WZÓR PLAKATU
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WZÓR      OŚWIADCZENIE 

Opiekuna kotów wolnobytujacych w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności na terenie gminy Ciepielów 

 

1. Imię i nazwisko opiekuna kotów wolnobytujacych: 

    ………………………………...………………………………………………………….…………………… 

2. Adres zamieszkania opiekuna kotów wolnobytujacych, numer telefonu: 

    ……………………………...……………………………………………………….………………………… 

3. Ilość zwierząt, nad którymi opiekę sprawuje opiekun kotów wolnobytujacych:   

…………………………………………………………………………………………..……………………….. 

w tym kotek:     ……………………… 

w tym kocurów: ……………………… 

4. Wykaz numerów mikroczipów, którymi oznakowane są koty wolnobytujące (z podziałem na kotki         

i kocury) wraz z informacją o wykonanej już zwierzęciu kastracji/sterylizacji: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………...……………….……………

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

 

Oświadczam, iż   jestem opiekunem wyżej wymienionych kotów wolnożyjących.  

W przypadku rezygnacji z opieki nad wyżej wymienionymi zwierzętami, w ciągu 7 dni powiadomię o tym 

fakcie Urząd Gminy Ciepielów 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb 

wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy 

Ciepielów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….               ……………………………………………….                  

           
(Miejscowość, data)                                                            (Podpis opiekuna zwierząt)  

 




