
UCHWAŁA NR LIII.425.2023 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 24 lutego 2023 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Kowala w 2023 roku." 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.572 
ze zm.) Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Kowala na 2023 rok” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Załącznik do uchwały Nr LIII.425.2023 

Rady Gminy Kowala 

z dnia 24 lutego 2023 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Kowala w 2021 roku. 

DZIAŁ I. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma 
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących 
oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie gminy Kowala. 

2. Ilekroć w programie jest mowa o: 

a) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Kowali, jednostkę organizacyjną, przy pomocy, której 
Wójt Gminy Kowala wykonuje zadania. 

b) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Mąkosy Nowe 
44 gmina Jastrzębia należące do Przedsiębiorstwa Usługowego Robert Piątek mającego siedzibę pod 
adresem Mąkosy Nowe 44, 26-631 Jastrzębia nr Regon 672897082. 

3. Działania związane z realizacją programu prowadzi Urząd Gminy, we współpracy z Przedsiębiorstwem 
Usługowym Robert Piątek, Gabinetem Weterynaryjnym Michał Dzik, gospodarstwem rolnym przyjmującym 
zwierzęta gospodarskie, sołtysami Gminy Kowala, dzierżawcami obwodów łowieckich oraz społecznymi 
opiekunami. 

DZIAŁ II. 
Cel i zadania programu 

§ 2. 1. Celem wprowadzenia Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowala 
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Realizacja Programu polegać będzie na: 

a) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom domowym opieki i miejsca w schronisku dla zwierząt; poszukiwaniu 
właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

b) opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianiu; 

c) odławianiu bezdomnych zwierząt i umieszczaniu ich w schronisku; 

d) zmniejszaniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt 
w schroniskach; 

e) usypianiu ślepych miotów; 

f) wskazaniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy Kowala w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich, 

g) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

DZIAŁ III. 
Realizacja Zadań 

§ 3. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką 
zwierzę dotąd pozostawało. W pierwszej kolejności odławiane będą zwierzęta chore lub zagrażające życiu, 
zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

2. Odławianie zwierząt następuje po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy Kowala lub Policji. 
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3. Odławiania bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy Kowala dokonuje Przedsiębiorstwo 
Usługowe Robert Piątek mające siedzibę pod adresem Mąkosy Nowe 44, 26-631 Jastrzębia nr Regon 
672897082 zgodnie z zawartą z Gminą Kowala umową na świadczenie usługi. 

4. Odłowienie bezdomnych zwierząt oraz dalszą opiekę nad nimi realizuje uprawniona w/w firma, z którą 
Gmina Kowala zawarła umowę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i sprzęt. 

§ 4. Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt. 

1. Zapewnienie miejsca w schronisku realizowane będzie poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt 
z terenu Gminy Kowala do schroniska dla zwierząt w miejscowości Mąkosy Nowe 44, gmina Jastrzębia 
należące do Przedsiębiorstwa Usługowego Robert Piątek. 

2. Schronisko prowadzi kartotekę przyjętych zwierząt, obejmującą historie pobytu zwierzęcia w schronisku, 
zawierającą w szczególności: 

a) opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie; 

b) datę przyjęcia do schroniska; 

c) dane dotyczące kwarantanny; 

d) dane dotyczące przeprowadzonych badań, szczepień i zabiegów weterynaryjnych; 

e) datę opuszczenia schroniska oraz dane osoby, której przekazano zwierzę; 

f) datę śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny. 

3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będą realizować: 

a) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 
bytowania; 

b) pracownik Urzędu Gminy m.in promując adopcję zwierząt poprzez umieszczanie na stronie internetowej 
Urzędu ogłoszeń o możliwości adopcji oraz linku do strony internetowej Schroniska. 

§ 5. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich obligatoryjną sterylizację albo 
kastrację. 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt 
bezdomnych realizuje Gmina Kowala poprzez prowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, 
z wyjatkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na ich 
stan zdrowia lub wiek. Zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzać lekarz 
weterynarii prowadzący Gabinet Weterynaryjny Michał Dzik mający siedzibę pod adresem ul. Sienkiewicza 
35, 26-700 Zwoleń nr Regon 382099436 współpracujący z Przedsiębiorstwem Usługowym Robert Piątek 
mającym siedzibę pod adresem Mąkosy Nowe 44, 26-631 Jastrzębia nr Regon 672897082, z którą Gmina 
Kowala podpisała umowę na świadczenie usługi. 

§ 6. Usypianie ślepych miotów. 

W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt domowych dopuszcza się usypianie ślepych 
miotów. 

1. Usypianie ślepych miotów będzie przeprowadzać lekarz weterynarii współpracujący 
z Przedsiebiorstwem Usługowym Robert Piątek, mającym siedzibę pod adresem Mąkosy Nowe 44, 26-621 
Jastrzębia nr Regon 672897082,  z którą Gmina Kowala podpisała umowę na świadczenie usługi. 

2. Zwierzę usypiane będzie traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić 
mu trwogi i dodatkowych udręczeń. 

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 
przeznaczone do tego odpowiednie służby. 

4. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez schronisko 
i przekazuje Urzędowi Gminy w Kowali. 

§ 7. Opieka nad wolno żyjącymi kotami. 
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Opiece podlegają wolno żyjące koty, dla których w przypadku zlokalizowania miejsc występowania 
wytypowanych na podstawie miejsc wskazanych przez mieszkańców gminy, zostanie wyłożona karma oraz 
zapewniony dostęp do wody pitnej. Koszt karmy i akcesoriów w tym budek dla kotów ponosi Gmina 
Kowala. Urząd Gminy prowadzi Rejestr społecznych opiekunów zwierząt, w którym określone jest miejsce 
przebywania kotów wolno żyjących, ich orientacyjna liczba, ilość przeznaczonej karmy dla kotów wolno 
żyjących, dane osobowe karmiciela. Dokarmianie będzie się odbywało w okresie zimowym od 15 listopada 
do 15 marca następnego roku w miejscach ich przebywania. W przypadku wolno żyjących kotów 
poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych, Gmina Kowala zapewni im niezbędną pomoc 
weterynaryjną przez Gabinet Weterynaryjny Michał Dzik mający siedzibę pod adresem ul. Sienkiewicza 35, 
26-700 Zwoleń, nr Regon 382099436, z którą Gmina Kowala podpisała umowę na świadczenie usługi. Po 
udzieleniu pomocy weterynaryjnej oraz jeśli stan zdrowia umożliwi ich samodzielną egzystencję, koty 
zostaną wypuszczane w miejsce ich dotychczasowego bytowania. 

§ 8. Gospodarstwo przyjmujące zwierzęta gospodarskie. 

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych dotychczasowym właścicielom Wójt 
Gminy Kowala podpisał List intencyjny z właścicielem gospodarstwa rolnego w miejscowości Huta 
Mazowszańska 4, 26-624 Kowala-Stępocina, który wyraził zgodę na przyjęcie zwierzęcia gospodarskiego 
i sprawowanie nad nimi opieki. Koszty przyjęcia i utrzymania zwierząt pokryje gmina Kowala na podstawie 
zawartej w trybie doraźnym umowy- zlecenia. 

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

W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt, Gmina Kowala zawarła umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Michał Dzik mającym siedzibę pod 
adresem ul. Sienkiewicza 35, 26-700 Zwoleń. Zdarzenie takie należy zgłaszać do Urzędu Gminy Kowala na 
nr. 48/617-72-58 w godzinach pracy Urzędu lub na nr. 669-855-000 . 

DZIAŁ IV. 
Finansowanie Programu 

§ 10. Gmina zapewnia środki finansowe w wysokości 50 000,00zł ujęte w budżecie gminy Kowala 
uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Kowala NR L.408.2022 w dniu 29 grudnia 2022 roku, które przeznaczy 
i wydatkuje na realizację poniższych zadań określonych w § 2 niniejszego programu: 

1. Odłowienie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w tym obowiązkowa sterylizacja 
i kastracja – 44 200,00 zł. 

2. Usypianie ślepego miotu - 800,00 zł 

3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem bezdomnych zwierząt – 4 000,00zł. 

5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, - 500,00 zł. 

6. Przyjęcie zwierząt gospodarskich pod opiekę w gospodarstwie rolnym – 500,00 zł. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 ze 
zm.) rada gminy wypełniając obowiązek, określa corocznie w drodze uchwały do dnia 31 marca, program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Projekt uchwały został wysłany celem zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz do Kół 
Łowieckich działających na terenie gminy tj. ,,Łucznik”, ,,Daniel”, ,,Soból” i ,,Św. Hubert”. Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w dniu 13 lutego 2023 roku zaopiniował pozytywnie Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowala. Również Koła Łowieckie 
nie wniosły do programu żadnych uwag. 

Program w szczególności ma na celu zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, zmniejszenia 
populacji porzuconych zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a także edukację w zakresie 
humanitarnego traktowania zwierząt. 

Realizacja ,,Programu”  wpłynie na ograniczenie ilości bezdomnych zwierząt, a także na zmniejszanie 
populacji porzuconych zwierząt. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz konieczność wdrożenia 
„Programu ”zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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