
UCHWAŁA NR XXII/193/20 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Andrespol na 2020 rok 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020r., poz. 713 t.j.), art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020r., 
poz. 638, t.j.), Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Andrespol na 2020 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/189/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Andrespol na 2020 rok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega 
publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Andrespol. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/193/20 

Rady Gminy Andrespol 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Andrespol w 2020 roku 

§ 1. Ilekroć w treści jest mowa o: 

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Andrespolu, jednostkę organizacyjną, przy pomocy 
której Wójt Gminy Andrespol wykonuje zadania; 

2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko i hotel dla bezdomnych zwierząt JASIONKA, 
zlokalizowane w Jasionce, ul. Skośna 15, 95-100 Zgierz; 

3) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrespol w 2020 roku. 

§ 2. Celem Programu jest: 

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami  bezdomnymi; 

2) Zapobieganie bezdomności zwierząt; 

§ 3. 1.  Wykonawcami Programu są: 

1) Wójt Gminy Andrespol, za pośrednictwem Urzędu Gminy w Andrespolu; 

2) Schronisko i hotel dla bezdomnych zwierząt JASIONKA z obsługa weterynaryjną, zlokalizowane 
w Jasionce, ul. Skośna 15, 95-100 Zgierz; 

3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt, we współpracy z organami Gminy; 

4) Policja; 

5) Lekarz weterynarii. 

§ 4. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Andrespol, za pośrednictwem Urzędu Gminy 
w Andrespolu. 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizują: 

1) Schronisko dla zwierząt, na podstawie umowy podpisanej przez Gminę Andrespol z osobą je prowadzącą; 

2) Urząd Gminy w Andrespolu, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsca dla 
zwierząt gospodarskich; 

3) Organizacje pozarządowe, poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 
bezdomnymi. 

§ 6. 1.  Sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi realizowane będzie poprzez: 

1) Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące; 

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

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

4) Powierzenie realizacji w/w zadań społecznym opiekunom oraz współdziałanie w tym zakresie 
z organizacjami społecznymi. 

2. Zapobieganie wzrostowi populacji kotów wolnożyjących realizowane będzie przez Gminę poprzez 
finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji tych zwierząt. 

Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących odbywać się będą na wniosek opiekunów 
społecznych; 
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§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez informowanie 
o możliwości adopcji na stronie internetowej schroniska, z którym Gmina ma zawartą umowę. 

§ 8. 1.  Na terenie Gminy Andrespol odłapywanie zwierząt bezdomnych realizowane jest przez Schronisko 
dla zwierząt JASIONKA na podstawie umowy podpisanej przez Gminę Andrespol z osobą je prowadzącą. 

2. Odłapywanie odbywa się na interwencję mieszkańców gminy, po zgłoszeniu faktu do Urzędu Gminy. 

3. Poza  godzinami pracy Urzędu zgłoszenia o bezdomnym zwierzęciu dokonywane są do Komendy 
Powiatowej Policji w Koluszkach tel. (44) 719 – 62 – 11, (44) 791 – 62 – 50 lub pod numer 781 – 143 – 441. 

4. Odłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Andrespol objęte będą zwierzęta, w stosunku do 
których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas 
pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu. 

5. Odłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do odłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także 
nie będzie zadawał im cierpienia. 

6. Transport zwierząt odłapanych będzie się odbywał środkami transportu przystosowanymi do 
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

7. W celu zapewnienia dalszej opieki, odłapane bezdomne zwierzęta umieszczane będą w schronisku, 
z którym Gmina ma podpisaną umowę w tym zakresie. 

8. Zwierzę umieszczone w schronisku w wyniku odłapania może być wydane jego właścicielowi, po 
udokumentowaniu przez niego prawa posiadania tego zwierzęcia oraz okazaniu ważnych szczepień. 

§ 9. 1.  Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez sterylizację i kastrację 
zwierząt w schronisku, na zasadach określonych w umowie. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3. Powyższe zabiegi mogą być również realizowane doraźnie, na zlecenie Urzędu Gminy, przez wskazany 
gabinet weterynaryjny lub lecznicę dla zwierząt. W roku 2020 przedmiotowe zabiegi wykonywane będą 
w Przychodni VET-MED. zlokalizowanej w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 122, z którą Gmina Andrespol 
ma podpisana umowę. 

4. Właścicielom zwierząt, którzy zgłoszą chęć dokonania zabiegu sterylizacji lub kastracji posiadanego 
zwierzęcia, Gmina Andrespol dofinansuje jego wykonanie w wysokości 50% kosztu zabiegu. 

§ 10. 1.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizowane jest przez Schronisko „JASIONKA”  , zlokalizowane w Jasionce, ul. Skośna 15, 95-100 
Zgierz; z którym Gmina ma podpisaną umowę. 

2. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt dzikich poza  godzinami pracy Urzędu należy zgłaszać do 
Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach tel. (44) 719 – 62 – 11, (44) 791 – 62 – 50 lub pod numer 781 – 
143 – 441. 

§ 11. 1.  Usypianie ślepych miotów zwierząt może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii 
w Schronisku i hotelu dla bezdomnych zwierząt JASIONKA, zlokalizowane w Jasionce, ul. Skośna 15, 95-100 
Zgierz. 

2. Usypianie ślepych miotów zwierząt, które posiadają właścicieli wykonywane będzie na koszt gminy, po 
uprzednim zgłoszeniu do Urzędu przez właściciela zwierzęcia konieczności wykonania takiego zabiegu. 

3. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów podmiot wykonujący zabieg odnotowuje w prowadzonej 
ewidencji. 

§ 12. 1.  W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne 
w miejscowości Stróża, ul. Ludwików 26. 

2. Z chwilą umieszczenia zwierzęcia we wskazanym gospodarstwie, Urząd Gminy w Andrespolu podejmie 
starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tego zwierzęcia. 

§ 13. 1.  Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Urząd Gminy w Andrespolu. 
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2. Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom 
oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt określono w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok na kwotę 
286 000 zł. 

3. Powyższe środki wydatkowane będą na pokrycie faktur z podziałem na poszczególne zadania: 265 000 zł 
z tytułu odłapywania i hotelowania zwierząt, 5 000 zł z tytułu zdarzeń drogowych, 10 000 z tytułu kastracji 
i sterylizacji zwierząt, 2 000 zł z tytułu odbioru zwłok padłych zwierząt, 4 000 zł  doraźnych zakupów karmy 
dla zwierząt, doraźnych usług weterynaryjnych oraz opłat za pobyt  w szpitalu, lecznicy lub klinice zwierząt 
podejrzewanych o wściekliznę.
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