
UCHWAŁA Nr XXll/135/17 
Rady Gminy w Regnowie 

z dnia 30 marca 2017 roku 

w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt 
domowych na terenie gminy Regnów" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 19990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 1579 i 1948) oraz art. 11a 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856; z 
2014 poz. 1794; z 2015 r. poz.266; z 2016 r. poz. 1605, 1948 i 2102; z 2017 r. poz. 60) 
Rada Gminy Regnów uchwala co następuje: 

§1. Przyjmuje się „Program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na 

terenie gminy Regnów", zwany dalej Programem stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik 

do Uchwały Nr XX:11/135/17 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 30.03.2017 r. 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Regnów w 2017 roku" 

Wprowadzenie 

Podstawą podjęcia przez Radę Gminy Regnów uchwały w sprawie „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Regnów," zwanego dalej Programem jest art. 1 la ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o ochronie zwierząt . 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, a w szczególności do 

psów i kotów, których skala bezdomności jest największa. 

Bezdomność zwierząt powodowana jest najczęściej poprzez porzucame przez ich 

dotychczasowych właścicieli. Porzucane zwierzęta, w bardzo częstych przypadkach, 

pochodzą z niekontrolowanych urodzeń. Program ma celu zaktywizowanie działań 

mających na celu ograniczenie bezdomności zwierząt. Metodą ogramczema 

swobodnego porzucania zwierząt, a szczególnie psów, jest ich elektroniczne 

znakowanie . Jednak metoda taka nie pozwala osiągnąć oczekiwanego efektu, gdyż 

współczynnik rozmnażania psów i kotów jest dość wysoki, urodzenia nie są 

rejestrowane ani zgłaszane , co nie pozwala uchwycić wszystkich nowych miotów, z 

których zwierzęta powinny być oznakowane. Najbardziej skuteczną metodą 

ograniczania bezdomności zwierząt jest eliminacja niekontrolowanych urodzeń 

poprzez sterylizację i kastrację zwierząt posiadających właścicieli , które nie są 

przeznaczone do dalszego rozrodu, sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych oraz 

usypianie ślepych. miotów. 

W celu kształtowania prawidłowych postaw i zachowań mieszkańców Gminy 

Regnów w stosunku do zwierząt , Urząd Gminy zapewni materiały edukacyjne w 

postaci broszur i ulotek ogólnodostępnych w sposób zwyczajowo przyjęty. 



W związku z takim stanem rzeczy zagwarantowane zostały środki finansowe na ten 

kierunek działania omówiony w dalszej części Programu. 

Rozdział 1 
Zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 1. Urząd Gminy w Regnowie posiada podpisaną umowę ze schroniskiem dla 

zwierząt „ Ostania szansa" w Boguszycach Małych nr 25, 96-200 Rawa Mazowiecka 

na utrzymywanie bezdomnych zwierząt , które zapewnia zwierzętom odpowiednie 

warunki bytowania i opiekę weterynaryjną. 

Rozdział 2 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 2.1 Urząd Gminy w Regnowie wspiera osoby społecznie opiekujące się kotami 

poprzez zapewnienie karmy dla kotów, przekazywanej do tych osób za pośrednictwem 

sołtysów wsi. W przypadku braku takich osób dokarmianiem kotów zajmuje się sołtys. 

2. W celu kontroli populacji wolno żyjących kotów, w tym jej zdrowotności , Urząd 

Gminy w Regnowie finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji w celu zmniejszenia 

liczby bezdomnych zwierząt przekazywanych do schroniska. 

Rozdział 3 
Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 3. Odławiania bezdomnych zwierząt dokonuje Pan Kazimierz Budek 

prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DREWBUD" z 

siedzibą w miejscowości Komorów 15 , 96-214 Cielądz. 

Rozdział 4 
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

§ 4.1 Zgodnie z warunkami zawartej umowy, zwierzęta przewiezione do 

schroniska, w celu uniknięcia niekontrolowanego rozrodu, poddawane są tam 

zabiegowi sterylizacji lub kastracji. 



2. Gmina Regnów zwana dalej Gminą zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla 

zwierząt w zakresie sterylizacji i kastracji psów i kotów przebywających na terenie 

Gminy Regnów. 

3. Gmina stosuje dofinansowanie w wysokości 50% do kosztów zabiegu sterylizacji 

lub kastracji psów i kotów dla właścicieli zwierząt z terenu gminy Regnów. 

4. Właściciel psa lub kota zgłaszający się do zakładu leczniczego dla zwierząt w celu 

wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji wypełnia oświadczenie, w którym 

potwierdza spełnienie warunków finansowania, a także wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji Programu. 

5. Właściciel zwierzęcia, po wykonanym zabiegu, płaci 50% kosztów ustalonych w 

umowie między Gminą Regnów a zakładem leczniczym dla zwierząt. 

6. Gmina płaci pozostałe 50% kosztów zabiegu na podstawie wystawionej faktury, do 

której załączony będzie wykaz właścicieli zwierząt wraz z ich oświadczeniami. 

7. Z dofinansowania zabiegu sterylizacji i kastracji psów może skorzystać właściciel , 

który udokumentuje aktualne szczepienie psa przeciw wściekliźnie. 

8. Dofinansowanie przysługuje właścicielom psów w ilości 2 sztuk rocznie. 

9. Gmina pokrywa koszty sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie 

Gminy Regnów na następujących zasadach: 

1) Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na wykonywanie 

zabiegów sterylizacji i kastracji kotów finansowanych w 100% z budżetu Gminy; 

2) koty wolno żyjące, wyznaczone do zabiegu sterylizacji i kastracji, zostaną 

wyłapane i przywiezione do zakładu leczniczego dla zwierząt przez sołtysów, którzy 

wypełnią oświadczenie potwierdzając w nim spełnienie warunków finansowania 

zabiegu oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

realizacji Programu; 

3) po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc, w których przebywały 

dotychczas lub zostaną przekazane do adopcji; 

4) Gmina zapłaci 100% kosztów wykonanego zabiegu po przedłożeniu faktury i 

oświadczenia sołtysa przez zakład leczniczy dla zwierząt, którym zabieg został 

wykonany. 



Rozdział 5 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 5. Poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt zajmują się prowadzący 

schronisko dla zwierząt co jest zgodne z zawarta umową. Na stronie internetowej 

Gminy Regnów, www.ugregnow.pl, będą zamieszczane ogłoszenia o możliwości 

adoptowania bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 6 
Usypianie ślepych miotów 

§ 6. 1. W stosunku do zwierząt przebywających w schronisku, powyższe zadania 

wykonywane są przez lekarzy weterynarii, z którymi schronisko posiada stosowne 

umowy. 

2. W odniesieniu do zwierząt pozostających na terenie Gminy Regnów: 

1) gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt „LANCET" w 

Sadkowicach, 96-206 Sadkowice na wykonywanie usypiania ślepych miotów; 

2) Gmina stosuje dofinansowanie usypiania ślepych miotów psów i kotów na 

następujących zasadach: 

a) dofinansowaniem objęci są właściciele zwierząt z terenu Gminy Regnów, 

b) Gmina pokrywa 50% kosztów usypiania ślepych miotów ustalonych w umowie, 

c) właściciel samicy , w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu, składa 

oświadczenie pisemne, że podda samicę zabiegowi sterylizacji i wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Programu, 

d) właściciel zwierzęcia opłaca w zakładzie leczniczym dla zwierząt 50% kosztów 

wykonanego zabiegu, według ceny określonej w umowie, między Gminą a zakładem 

leczniczym dla zwierząt, 

e) Gmina dokonuje zapłaty 50% kosztów wykonanego zabiegu po otrzymaniu od 

zakładu leczniczego dla zwierząt faktury wraz z wykazem osób, dla których usługa 

została wykonana i ich oświadczeniami. 



Rozdział 7 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich. 

§ 7.Gmina zawiera umowę z Arkadiuszem Sumińskim zam. w Regnowie 69, 

posiadaczem gospodarstwa rolnego, w którym znajdują się odpowiednie 

pomieszczenia do przetrzymywania zwierząt wymagających doraźnej opieki. Koszty 

utrzymania zwierząt zostaną pokryte w 100% z budżetu gminy. 

Rozdział 8 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 8. 1. Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt „Lancet" w 

Sadkowicach, 96-206 Sadkowice, w którym jest zapewniony dyżur lekarza 

weterynarii. 

2. Lekarz weterynarii , zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia 

od policji, straży pożarnej czy świadków zdarzenia udać się na miejsce przebywania 

zwierzęcia i udzielić mu pomocy, a w razie takiej potrzeb, zabrać go do zakładu 

leczniczego dla zwierząt i otoczyć opieką weterynaryjną. 

3. Za wykonane czynności w zakresie udzielania pomocy i leczenia zwierzęcia w 

100% zapłaci Gmina, po otrzymaniu od zakładu leczniczego dla zwierząt faktury lub 

rachunku. 

Rozdział 9 
Finansowanie Programu 

§ 9. W celu realizacji programu, w budżecie gmmy, zostały zapewmone środki 

finansowe w wysokości 14 900,00 złotych. 


