
 

 

UCHWAŁA  Nr XXXVIII/278/2022 

RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE  

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2022 roku 

Na podstawie art. 11 i art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. 

Dz.U. z 2019r., poz.122) po zaopiniowaniu przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie, 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Warszawskie Koło 

Łowieckie Nr. 8 „Miot”, Warszawskie Koło Łowieckie „Świt”, Warszawskie Koło Łowieckie Nr 53 

„Burzany” uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie 

Daniel Kocielnik  
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/278/2022 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŻELECHÓW W 2022ROKU 

§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i 

kotów, w tym kotów wolno żyjących (należy przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności w 

ekosystemie miasta i wsi), oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach 

administracyjnych Gminy Żelechów. 

§ 2. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

§ 3. Koordynatorem i realizatorem programu na poziomie Gminy Żelechów jest Burmistrz 

Żelechowa. 

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizuje się 

poprzez umowę zawartą z Panem Pawłem Nicieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą Gabinet Weterynaryjny Paweł Niciecki z siedzibą w Kłoczewie ul. Leśna 20 C, 08-550 

Kłoczew, prowadzący również schronisko dla bezdomnych zwierząt pn. „Zwierzaki do wzięcia” 

znajdujące się w miejscowości Gózd 10, 08-550 Kłoczew, w celu zapewnienia im bezterminowej 

opieki do czasu adopcji. 

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizuje się poprzez: 

1) Ustalenie miejsc w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie wody pitnej w miejscach ich przebywania; 

3) W miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy. 

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt (przy użyciu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt 

specjalistycznego sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia, a także nie będzie zadawał 

im cierpienia) z terenu Gminy Żelechów realizuje Pan Paweł Niciecki prowadzącym Schronisko dla 

Zwierząt „Zwierzaki do wzięcia” w miejscowości Gózd 10, 08-550 Kłoczew, z którym Gmina 

Żelechów posiada podpisaną umowę. 

§ 7.1. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt przez Gminę realizowana jest na 

postawie umowy zawartej z Panem Pawłem Nicieckim prowadzącym Schronisko dla Zwierząt 

„Zwierzaki do wzięcia” w miejscowości Gózd 10, 08-550 Kłoczew. 

2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia 

ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz zwierzęta 

przeznaczone do adopcji na zasadach określonych w § 8. 

§ 8.1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje podmiot prowadzący 

schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym 

zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2. Przed umieszczeniem psa w schronisku, Burmistrz Żelechowa prowadzi kampanię adopcyjną 

pod hasłem „Zaadoptuj psa”. 

3. Warunki adopcji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Żelechowa i 

osobą przyjmującą zwierzę do adopcji. 

4. Umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt dokonuje się w sposób zwyczajowo przyjęty na 

terenie gminy (tablice ogłoszeń, strona internetowa Urzędu www.zelechow.pl). 

5. Gmina współdziała z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli. 
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§ 9.1. Zabieg usypiania ślepych miotów może być wykonywany w Gabinecie Weterynaryjnym w 

Kłoczewie Pana Pawła Nicieckiego prowadzącego Schronisko dla bezdomnych zwierząt pn. 

„Zwierzaki do wzięcia” w miejscowości Gózd 10, 08-550 Kłoczew. 

2. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być właściwie zabezpieczone i oddane podmiotom, zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 10.1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w 2022 roku 

wskazuje się gospodarstwo rolne w miejscowości Łomnica 38, 08-430 Żelechów, w którym 

tymczasowo będą przetrzymywane zwierzęta. 

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina podejmuje starania w 

zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

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

udziałem zwierząt realizuje się poprzez zawartą umowę z Fundacją Animal Rescue Polska z siedzibą 

w Warszawie ul. Jana II Sobieskiego 72b, mającym możliwość świadczenia usług całodobowo. 

§ 12.1. Koszty realizacji zadań określonych w programie ponosi Gmina. 

2. Na realizację programu w 2022 roku zabezpieczono w budżecie Gminy Żelechów środki 

finansowe w wysokości 17.000 zł. 

3. Powyższe środki będą wydatkowane na następujące zadania: 

1) Zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Żelechów – 

w kwocie 12.500 zł; 

2) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie – w kwocie 500 zł; 

3) Odławianie bezdomnych zwierząt – 500 zł; 

4) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt – w kwocie – 600 zł; 

5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 300 zł; 

6) Usypianie ślepych miotów – w kwocie – 400 zł; 

7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 200 zł; 

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt domowych – w kwocie 2000 zł. 

4. Środki, o których mowa w ust. 2 będą wydatkowane na realizację wskazanych zadań 

w zależności od zaistniałych potrzeb. 
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