
UCHWAŁA NR XXXIV/204/2014
RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brochów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Brochów w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Piotr Szymański
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/204/2014 

Rady Gminy Brochów 

z dnia 4 marca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Brochów 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Brochów, zwany dalej ,,Programem” 

I. Celem Programu jest:

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. 

 W celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 
przewiduje się realizację następujących zadań: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

 Odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy z Fundacją ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Józefowie”, w ramach której fundacja będzie przyjmowała do schroniska i zapewniała opiekę 
bezdomnym zwierzętom przekazanym przez Gminę Brochów. Zwierzęta przyjmowane do schroniska będą 
trwale oznakowane za pomocą elektronicznego mikroprocesora (,,czipowane'').

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

 Opieka nad wolno żyjącymi kotami polegała będzie na: 

-  ustaleniu czy na terenie Gminy Brochów występują koty wolno żyjące, 

-  ustaleniu miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 

-  tworzeniu i prowadzeniu rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących; 

- podejmowaniu interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale przedstawiciela Urzędu 
Gminy Brochów;

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

 Odławianie, badanie i odwiezienie do schroniska, bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brochów 
przeprowadzane będzie przez firmę prowadzącą działalność weterynaryjną ,,BLIZZARD, Bartosz 
Gadziomski”, z którą Gmina Brochów zawarła umowę na świadczenie wyżej wymienionych usług. Na jej 
podstawie zapewniona będzie również opieka weterynaryjna bezdomnym zwierzętom do czasu przekazania 
ich do schroniska lub pod opiekę osobom zdolnym zapewnić im odpowiednie warunki do życia (adopcja) po 
przeprowadzeniu obowiązkowej kwarantanny – w przypadku zaistnienia takiej możliwości.

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

 Gmina będzie prowadziła rejestr bezdomnych psów i kotów, będzie również poszukiwać dla nich 
nowych właścicieli poprzez umieszczenie informacji o zwierzętach oczekujących na adopcję na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów. 

 Bezdomne zwierzęta po sterylizacji lub kastracji mogą być następnie przekazane do adopcji. 

 Dopuszcza się możliwość pokrycia kosztów związanych z adopcją bezdomnych zwierząt.

5) usypianie ślepych miotów; 

 Uśpieniu będą mogły podlegać wyłącznie zwierzęta, dla których nie ma możliwości zapewnienia 
właścicieli. Usypianie prowadzone będzie z zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856) oraz przepisami odrębnymi. Usypianie 
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ślepych miotów wykonywane będzie w Przychodni Weterynaryjnej PRO EQUI, ul. Niepokalanowska 4, 05-
085 Kampinos.

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

 Przy wyborze gospodarstwa rolnego wskazywanego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich, będzie brany pod uwagę gatunek zwierzęcia gospodarskiego przekazywanego pod opiekę. 
Zwierzęta przekazywane będą w pierwszej kolejności do gospodarstw z terenu Gminy Brochów 
spełniających minimalne warunki utrzymania poszczególnych zwierząt gospodarskich, o których mowa 
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań 
i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony 
zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 56, poz. 344 z późn. zm.).

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

 Opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych mających miejsce na terenie 
Gminy Brochów zostanie powierzona ,Przychodni Weterynaryjnej PRO EQUI, ul. Niepokalanowska 4, 05-
085 Kampinos.

II. Finansowanie Programu.

1. Koszty realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Brochów ponosi gmina. 

2. Finansowanie przez Gminę Brochów zadań realizowanych w ramach Programu, limitowane będzie 
wielkością środków przyznanych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Brochów. 

3. Na realizację przedmiotowego zadania w 2014 roku, przeznacza się kwotę, w wysokości 20 000 zł. 

4. Środki te będą wydatkowane po przedłożeniu prawidłowo sporządzonej faktury lub rachunku, w przypadku 
przekazywania zwierząt do schroniska również dokumentu potwierdzającego przyjęcie zwierząt do schroniska.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 856), Wójt Gminy Brochów przygotował program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnościzwierząt. Organ przekazał przedmiotowydokument do zaopiniowania:

- PowiatowemuLekarzowiWeterynariiw Sochaczewie,
- organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na

obszarze gminy - Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt NERO, Towarzystwu Opieki nad
Zwierzętamiw Polsce, Koło terenowew Sochaczewie oraz dzierżawcy obwodu łowieckiego

- Kołu Łowieckiemu,,STRUGA” w SękocinieStarym.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie po uzupełnieniu dokumentacji, w piśmie z dnia 19 lutego

2014 r. pozytywnie zaopiniował program opieki nad zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenieGminyBrochóww 2014 roku.

W opinii Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt ,,NERO”, 96-500 Sochaczew, ul. Młynarska 43,
czytamy ,,Jest to dobrze skonstruowany projekt, w którym jasne są zadania jakie postawiła sobie Gmina w
w/w zakresie. Jasno jest także określona odpowiedzialność poszczególnych osób i instytucji oraz sposoby
realizacji programu. Jednak w programie nie ujęte są punkty dotyczące edukowania społeczeństwa w zakresie
opieki nad zwierzętami, obowiązkówwobec nich oraz promowania adopcji bezdomnychzwierząt. Program nie
przewiduje czipowania zwierząt posiadających właścicieli, a jest to jeden z sposobów zapobiegania
bezdomności. Przedstawiony projekt programu świadczy o tym, że Gmina rozumie skalę problemu i chce go
stopniowo rozwiązywać.”

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Sochaczewie w piśmie z dnia 24.02.2014 r.
napisało:
,,1. Uważamy, że dla Gminy kłopotliwe i absorbujące jest podpisywanie umów odnośnie zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom i ich odławiania z podmiotami, które nie znajdują się w stosunkowo blisko Gminy
Brochów. Wywożenie zwierząt do odległych schronisk jest kosztowne i nie ma możliwości w praktyce
właściwegomonitorowania dalszych losów przekazanych zwierząt.
Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem problemu dla Gminy Brochów i gmin ościennych było by utworzenie
schroniska powiatowego.
W tym celu pragniemy w najbliższym czasie jako organizacja statutowo zajmująca się problemami
bezdomnych zwierząt, zainicjować spotkanie przedstawicieli wszystkich gmin powiatu sochaczewskiegow tej
sprawie i oczekujemy, że przybyli na spotkanie przedstawiciele gmin przedłożą konstruktywne propozycje w
tym temacie.
2. Uważamy, że po uwzględnieniu wyżej wymienionegostanowiska, przedłożony nam do akceptacji projekt
Uchwały jest spójny, jasny i do zaakceptowania.”
KOŁO ŁOWIECKIE Nr 81 ,,STRUGA” z siedzibą 05-090 Raszyn, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, w

dokumenciektóry wpłynął dnia 28.02.2014 r. nie zgłoszonouwag do przedstawionegoprojektu.
Przy wyborze gospodarstwa rolnego wskazywanego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich, będzie brany pod uwagę gatunek zwierzęcia gospodarskiegoprzekazywanegopod opiekę.
W aktach sprawy znajduje się lista gospodarstw z terenu Gminy Brochów, które będą brane pod uwagę w

celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. Przedmiotową listę opracowano biorąc pod uwagę
następujące gatunki zwierząt gospodarskich: bydło, konie, świnie i drób.
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