
 
 

UCHWAŁA NR LIII/412/22 
RADY GMINY UJAZD 

z dnia 22 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Ujazd w roku 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 638; 2021 r. poz. 1718 oraz 1728), po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie 
Maz., Tomaszowskiego Towarzystwa Miłośników i Opieki nad Zwierzętami, zarządców obwodów łowieckich 
działających na obszarze gminy, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2022 roku. 

2. Celem Programu, o którym mowa w ust. 1 jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Ujazd oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ujazd; 

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Ujeździe; 

3) schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt, z którym Gmina Ujazd ma podpisaną 
umowę na świadczenie usług w zakresie odławiania i opieki nad przyjętymi zwierzętami pochodzącymi 
z terenu Gminy Ujazd, tj. do dnia. 05.09.2023r. schronisko zlokalizowane w miejscowości Wojtyszki 18, 
98-277 Brąszewice, prowadzone przez Longina Siemińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod 
nazwą ,,Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, 
Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne” z siedzibą Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice; 

4) zakładzie leczniczym - należy rozumieć gabinet weterynaryjny, z którym Wójt Gminy Ujazd ma zawartą 
umowę na świadczenie usług weterynaryjnych, tj., Pazurek Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Edyta Biniek, 
ul. Mostowa 3, 97-225 Ujazd; 

5) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w roku 2022. 

§ 3. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
polega na: 

1) odławianiu i umieszczaniu w schronisku zwierząt bezdomnych, zgubionych i błąkających się po terenie 
Gminy, na zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt, policji; 
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2) odławianiu zwierząt domowych, które ucierpiały wskutek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych; 

3) objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie im właściwych warunków 
bytowania oraz zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej; 

4) poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
przebywających w schronisku; 

5) ograniczaniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt przebywających 
w schronisku; 

6) sprawowaniu opieki nad kotami wolno żyjącymi; 

7) ograniczeniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez usypianie ślepych miotów zwierząt, w szczególności 
psów i kotów przebywających w schronisku i żyjących na wolności; 

8) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

9) edukacji mieszkańców Gminy Ujazd w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

§ 4. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy przebywającymi w schronisku polega na: 

1) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 

2) sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami poprzez zapewnienie im właściwych warunków 
bytowania oraz zapewnienie opieki lekarsko – weterynaryjnej; 

3) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt przebywających w schronisku; 

4) usypianiu ślepych miotów; 

5) współpracy pracowników schroniska w ramach wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 1 - 
4 z Urzędem, policją oraz zakładem leczniczym, z którym Gmina zawarła umowę na realizację niektórych 
zadań wynikających z niniejszego Programu. 

§ 5. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowana jest poprzez: 

1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) zapewnienie dokarmiania w okresie zimowym oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich 
przebywania; 

3) zapewnienie budek dla kotów wolno żyjących w miejscach ich bytowania; 

4) sterylizację albo kastrację w celu ograniczenia rozmnażania się populacji; 

5) udostępnianie klatek żywołownych; 

6) leczenie zwierząt chorych lub rannych; 

7) usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotów. 

2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz 6 i 7 zapewnia 
Pazurek Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Edyta Biniek, ul. Mostowa 3, 97-225 Ujazd. 

3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5 realizowana jest 
przez pracownika referatu Urzędu Gminy Ujazd (karmiciela). 

4. Na terenie Gminy Ujazd zostało zlokalizowane jedno miejsce gdzie przebywają koty wolno żyjące tj. 
Rodzinne Ogrody Działkowe w Osiedlu Niewiadów. 

5. Dokarmianie kotów wolno żyjących realizowane przez karmiciela realizuje w/w pracownik przy 
akceptacji właściciela terenu lub zarządcy nieruchomości, a wszelkie podjęte działania odbywają się 
z zachowaniem zasad współżycia społecznego tak, by nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców. 

6. Dokarmianie kotów odbywa się codziennie w miesiącach od listopada do końca marca. Jeśli sytuacja 
tego wymaga koty mogą być dokarmiane w pozostałych miesiącach. 

§ 6. 1. Bezdomne zwierzęta przebywające na terenie Gminy Ujazd, podlegają odłowieniu. 
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2. Zwierzęta, o których mowa w ust. 1 są odławiane po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników 
Urzędu, iż faktycznie pozostają bez opieki oraz swobodnie się przemieszczają. 

§ 7. Wójt Gminy Ujazd może zarządzić okresowe przeprowadzanie akcji odławiania bezdomnych zwierząt, 
przy czym akcja odławiania odbywa się na zasadach określonych poniżej: 

1) planowany termin rozpoczęcia akcji odławiania oraz granice terenu obejmującego akcją podaje się do 
publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy poprzez wywieszenie ogłoszeń w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Ujazd, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz rozplakatowanie na terenie gminy i sołectw, na 
21 dni przed planowanym terminem akcji; 

2) odłowienia bezdomnych zwierząt dokonuje schronisko, o którym mowa w § 2, pkt 3. 

§ 8. Odławiania bezdomnych zwierząt, które ucierpiały wskutek zdarzeń drogowych dokonuje zakład 
leczniczy, o którym mowa w § 2, pkt 4, a w razie potrzeby schronisko, o którym mowa w § 2, pkt 3 (zwierzęta 
szczególnie agresywne). 

§ 9. Podmiot dokonujący odławiania bezdomnych zwierząt zobowiązany jest do dokonywania tych 
czynności w sposób niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dostarczenia 
odłowionych zwierząt do schroniska. 

§ 10. 1. Bezdomne zwierzęta po odłowieniu są niezwłocznie umieszczane w schronisku. 

2. Po umieszczeniu w schronisku zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom 
i zabiegom: 

1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii; 

2) udzieleniu niezbędnej pomocy weterynaryjnej; 

3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę. 

§ 11. Odłowione zwierzę jest wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia. 

§ 12. 1. Sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych ma na celu ograniczanie populacji bezdomnych 
zwierząt. 

2. Sterylizację i kastrację zwierząt, o których mowa w ust. 1 realizuje schronisko poprzez obligatoryjne 
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych  do  schronisk z wyjątkiem  zwierząt, 
u  których  istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów (np. stan zdrowia/wiek). 

3. Sterylizacji i kastracji zwierząt, o których mowa w ust. 1 trafiających do schroniska dokonuje na koszt 
Gminy zakład weterynarii, z którym schronisko zawarło umowę na świadczenie takich usług. Zabieg 
wykonywany jest obowiązkowo przed przekazaniem zwierzęcia nowemu właścicielowi. 

§ 13. 1. Właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie Gminy, Gmina zapewnia 
dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji, w ilości nie przekraczającej 
rocznie 2 szt. zwierząt z każdego gatunku. 

2. Na dokonywanie zabiegów, o których mowa w ust. 1 Gmina posiada umowę z zakładem leczniczym 
Pazurek Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Edyta Biniek, ul. Mostowa 3, 97-225 Ujazd. 

3. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu, o którym mowa w ust. 1: 

1) składa w Urzędzie stosowny wniosek wraz z oświadczeniem, w którym potwierdza spełnienie warunków 
dofinansowania; 

2) dokonuje wpłaty 50% należnej kwoty na rachunek bankowy Gminy na poczet wykonania zabiegu; 

3) doprowadza zwierzę do zakładu leczniczego, po uprzednim ustaleniu z zakładem terminu wykonania 
zabiegu. 

4. Za wykonany zabieg, o którym mowa w ust. 4-6 Gmina dokonuje zapłaty na podstawie faktury/rachunku 
wystawionej/go przez zakład leczniczy, bezpośrednio na rachunek bankowy tego zakładu. 

§ 14. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
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1) Urząd - poprzez promocję adopcji zwierząt, tj. umieszczanie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie 
internetowej Gminy ogłoszeń zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli bezdomnych zwierząt 
osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

2) schronisko - poprzez promocję adopcji zwierząt, w tym w drodze stosownych ogłoszeń, oraz poprzez 
prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

§ 15. 1. Zwierzęta bezdomne (psy) przebywające w schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu 
kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, zgodnie z regulaminem 
obowiązującym w schronisku. 

2. Mieszkańcy Gminy, którzy dokonają ze schroniska adopcji bezdomnego zwierzęcia pochodzącego 
z Gminy mogą ubiegać się o wypłacenie z budżetu Gminy jednorazowego świadczenia pieniężnego 
w wysokości 500,00 zł, po złożeniu w Urzędzie: 

1) wniosku o wypłatę świadczenia oraz załączeniu umowy adopcyjnej zawartej ze schroniskiem; 

2) oświadczenia, że zaadoptowane zwierzę nie zostanie sprzedane, wyrzucone bądź umyślnie uśmiercone 
oraz, że będą zachowane inne postanowienia umowy adopcyjnej. 

§ 16. Mieszkańcy Gminy Ujazd, którzy przed umieszczeniem w schronisku dokonają adopcji bezdomnego 
psa pochodzącego z Gminy, mogą ubiegać się o wypłacenie z budżetu Gminy jednorazowego 
świadczenia pieniężnego w wysokości 500,00 zł, po złożenie w Urzędzie wniosku o wypłatę świadczenia oraz 
zawarciu umowy adopcyjnej. 

§ 17. 1. Osoba adoptująca bezdomne zwierzę zobowiązana jest do spełnienia następujących warunków: 

1) zapewnienia zwierzęciu właściwych warunków utrzymania oraz właściwej opieki weterynaryjnej; 

2) zapobiegania niekontrolowanego rozmnażania adoptowanego zwierzęcia; 

3) nie dokonywania sprzedaży adoptowanego zwierzęcia i nie przekazywania go innej osobie; 

4) udzielenia Gminie szczegółowych informacji niezwłocznie po zaginięciu zwierzęcia lub jego padnięciu. 

2. Gmina zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli spełnienia warunków,o których mowa w ust. 1. 
W przypadku gdy kontrola wykaże, że warunki nie są spełnione adoptujący zobowiązany jest do zwrotu 
uzyskanego świadczenia pieniężnego. 

3. Gmina ma prawo odmówić oddania bezdomnego zwierzęcia do adopcji, jeśli wnioskodawca 
nie gwarantuje spełnienia warunków określonych w ust. 1. 

§ 18. 1. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia 
ślepych miotów zwierząt bezdomnych. 

2. Uśpienia miotów zwierząt bezdomnych dokonuje zakład leczniczy, o którym mowa w § 2, pkt. 4, po 
otrzymaniu z Urzędu zlecenia na wykonanie usługi. 

3. Zabiegu uśpienia ślepych miotów przebywających w schronisku dokonuje na koszt Gminy zakład 
leczniczy, z którym schronisko posiada umowę na świadczenie takich usług. 

§ 19. 1. Gmina sprawuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt. 

2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizują: 

1) zakład leczniczy, o którym mowa w § 2, pkt. 4; 

2) Urząd - poprzez zgłaszanie zakładowi leczniczemu potrzeby interwencji w przypadku zdarzeń drogowych, 
w których ucierpiały zwierzęta; 

3) służby porządkowe - poprzez zgłaszanie do Urzędu potrzeby interwencji w przypadku zdarzeń drogowych, 
w których ucierpiały zwierzęta. 

§ 20. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, wskazuje się: 
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1) dla koni - gospodarstwo Pana Grzegorza Wilkowskiego, zlokalizowane w miejscowości Ciosny, 
posiadające adres: Ciosny 9, 97-225 Ujazd; 

2) dla bydła - gospodarstwo Pani Krystyny Pyśka, zlokalizowane w miejscowości Przesiadłów, posiadające 
adres: Przesiadłów 35, 97-225 Ujazd; 

3) dla trzody chlewnej - gospodarstwo Pana Grzegorza Wilkowskiego, zlokalizowane w miejscowości Ciosny, 
posiadające adres: Ciosny 9, 97-225 Ujazd; 

4) dla pozostałych zwierząt - gospodarstwo Pani Krystyna Pyśka, zlokalizowane w miejscowości Przesiadłów, 
posiadające adres: Przesiadłów 35, 97-225 Ujazd. 

§ 21. 1. Gmina w ramach niniejszego Programu prowadzi działania edukacyjne w zakresie humanitarnego 
traktowania zwierząt, mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania 
prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków 
spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez: 

1) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt; 

2) promowanie w formie ulotek, artykułów prasowych działań określonych niniejszym Programem, a w 
szczególności propagowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt zapobiegających nadmiernemu, 
niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt; 

3) propagowanie Programu na stronie internetowej Gminy; 

4) edukację dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę, 
w szczególności poprzez: 

a) zachęcania nauczycieli w szkołach i przedszkolach do włączenia do treści programowych w dziedzinie 
ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych oraz 
standardami opieki nad zwierzętami, 

b) organizowanie konkursów, prelekcji, akcji dzieci i młodzieży przy współudziale organizacji 
pozarządowych na temat wzajemnego współżycia człowieka i zwierząt. 

§ 22. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
na rok 2022 w wysokości 140.000,00 zł. i planuje się ich wydatkowanie w następujący sposób: 

1) 91 000,00 zł tj. 65% - na usługi świadczone przez schronisko w tym zapewnienie opieki w schronisku, 
transport, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt 
w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz działalność edukacyjna; 

2) 4 900,00 zł tj. 3,5% - na usługi weterynaryjne w zakresie całodobowej opieki zwierząt, które ucierpiały 
wskutek zdarzeń drogowych; 

3) 42 000,00 zł tj. 30% - na opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz usługi weterynaryjne zwierząt właścicieli, 
którzy zamieszkują na terenie Gminy, usypianie ślepych miotów oraz plan sterylizacji i kastracji zwierząt; 

4) 2100,00 zł tj. 1,5% - na opiekę zwierząt gospodarskich. 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujazd. 

§ 24. Traci moc Uchwała Nr LII/397/22 Rady Gminy Ujazd z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Ujazd w roku 2022 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 1358). 
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§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Ujazd 

 
 

Agnieszka Sitarek 
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