
UCHWAŁA NR XVII/130/2012
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Siedlce w 2012 roku 

Na podstawie art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 
1002, z późn. zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Siedlce w 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

dr inż. Grzegorz Koc
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/130/2012 
Rady Gminy Siedlce 
z dnia 29 marca 2012 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Siedlce w 2012 roku 

WPROWADZENIE 
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Siedlce uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlce w 2012 r.”, zwanego 
dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

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 w Gminie Siedlce. 

Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1. Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko Dla Zwierząt, z którym Gmina Siedlce ma podpisana 

umowę. 
2. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlce w 2012 roku. 
§ 2. 

1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Siedlce. 
2. Realizatorami Programusą na poziomie Gminy Siedlce – Wójt Gminy Siedlce. 

Rozdział 2 
CEL PROGRAMU 

§ 3. 
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlce oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 
Rozdział 3 

REALIZACJA ZADAŃ 
§ 4. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Siedlce realizuje Wójt Gminy Siedlce poprzez: 
1. Zlecanie firmie specjalistycznej zajmującej się odławianiem bezdomnych zwierząt tj. Przedsiębiorstwu 

Wielobranżowemu „PERRO” 05-300 Mińsk Mazowiecki, Zamienie ul. Leśna 23, która ma za zadanie wyłapywanie 
oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych przez Policję lub mieszkańców, po uprzednim 
uzgodnieniu z Wójtem Gminy. 
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2. Wskazanie gospodarstwa rolnego znajdującego się w miejscowości Purzec 12, 08-110 Siedlce, 
zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich. 

§ 5. 
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Wójt Gminy poprzez: 
1. Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i 

przedstawiciela Urzędu. 
§ 6. 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Siedlce realizują: 
1. Firma specjalistyczna zajmująca się odławianiem bezdomnych zwierząt - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„PERRO” 05-300 Mińsk Mazowiecki, Zamienie ul. Leśna 23 
2. Schroniska Dla Zwierząt, a w przypadku zwierząt rannych również zakład leczniczy tj. Gabinet 

Weterynaryjny, Citovet z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 12b, z którym umowę podpisał Wójt Gminy 
Siedlce. 

§ 7. 
Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt dla zwierząt realizuje Schronisko Dla Zwierząt. 

§ 8. 
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
1. Schronisko Dla Zwierząt. 
2. Wójt Gminy poprzez promocję adopcji oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlce oraz na 
stronie internetowej www.gminasiedlce.pl . 

§ 9. 
Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Wójt Gminy poprzez zawieracie umowy z zakładem leczniczym 

dla zwierząt tj. Gabinet Weterynaryjny, Citovet z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 12b. 
§ 10. 

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2012 r. wskazane będzie gospodarstwo 
w miejscowości Purzec 12, w którym tymczasowo będą przebywały zwierzęta. 

§ 11. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

realizują: 
1. Wójt Gminy poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej 

udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Siedlce tj. Gabinet Weterynaryjny, 
Citovet z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 12b. 

Rozdział 6 
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 12. 
Wójt Gminy Siedlce w ramach Programuprowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi 

Gminy Siedlce (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury), działania edukacyjne m.in. w zakresie 
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji 
i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 
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Rozdział 7 
FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 13. 
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programuzabezpieczone są w budżecie Gminy Siedlce. 
1. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Siedlce. 
2. Zabezpieczone środki finansowe na rok 2012 to 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
3. Zadania realizowane w ramach programu: 
a) zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Siedlce; 
b) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 
c) odławianie bezdomnych zwierząt; 
d) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach; 
e) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
f) usypianie ślepych miotów; 
g) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 
i) edukacja mieszkańców Gminy Siedlce w zakresie opieki nad zwierzętami. 

§ 14. 
Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

dr inż. Grzegorz Koc
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