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PROJEKT 
Załącznik  

do Uchwały Rady Miejskiej w Serocku 
 Nr …………./2014 z dnia …………. r. 

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2014 roku 

 

Wstęp:  

Obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy  

do zadań własnych gminy. Rada Miejska w Serocku, wypełniając powyższy obowiązek określa,  

w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Powyższe kwestie regulują następujące akty prawne: 

• ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 2013.1399 j.t.) – art. 3 ust. 2 pkt 14;  

• ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt  (Dz. U. 2013.856 j.t.) -  art. 

11 ust. 1 i  art.11a. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1) niekontrolowane rozmnażanie, 

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 

3) ucieczki zwierząt, 

4) łatwość pozyskiwania zwierząt, 

5) panujące mody na dane rasy zwierząt, 

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności,  

ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji lub kastracji. 

 
Rozdział I 

Ilekroć w programie jest mowa o: 

1. urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Serocku, 

2. gminie, należy przez to rozumieć gminę Miasto i Gmina Serock, 

3. schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, położone  

w miejscowości Chrcynno, gmina Nasielsk, prowadzone przez Fundację „Centrum Ochrony 

Środowiska” Pożytku Publicznego, ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk, z którym gmina 

ma podpisaną umowę na wyłapywanie, transport i objęcie opieką w schronisku 

bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu miasta i gminy Serock w 2014 r.,  

4. lekarzu weterynarii/gabinecie weterynaryjnym, należy przez to rozumieć Gabinet 

Weterynaryjny, ul. Zielona 1A, 05-140 Serock, z którym gmina ma podpisaną umowę na 

świadczenie usług w zakresie m.in. sterylizacji lub kastracji zwierząt, usypiania ślepych 
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miotów, znakowania zwierząt mikroprocesorem (chip) lub inny gabinet weterynaryjny, 

któremu gmina będzie w uzasadnionych przypadkach zlecać przeprowadzenie zabiegów. 

5. gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne Pana Jerzego 

Kozarzewskiego, położone na terenie gminy w miejscowości Zalesie Borowe 4, 05-140 

Serock, z którym gmina ma podpisaną umowę na zapewnienie miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 

6. zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, 

które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a brak jest możliwości 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką stale dotąd pozostawały, 

7. zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 

człowieka w charakterze jego towarzysza, 

8. kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności 

(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim), 

9. programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2014 roku. 

 

Rozdział II 

Program obejmuje: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie, 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt,  

4. Obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6. Usypianie ślepych miotów, 

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

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt, 

9. Plan znakowania zwierząt w gminie, 

10. Wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz 

sposób wydatkowania tych środków. 

Wynikające z programu zadania gminy, będą nierozerwalnie związane z edukacją mieszkańców 

w zakresie ochrony zwierząt. Kluczowym elementem będzie nacisk na edukację dzieci  

i młodzieży, poprzez prowadzenie spotkań edukacyjnych w placówkach oświatowych. 

Narzędziem edukacyjnym skierowanym do społeczności gminy będą artykuły w lokalnej prasie  

i na stronie internetowej gminy oraz ulotki, dotyczące odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 
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zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji 

zwierząt bezdomnych. 

Ad. 1  Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt  

 Bezdomne zwierzęta z terenu gminy będą przyjmowane w 2014 roku przez schronisko, 

będące pod nadzorem  Inspekcji Weterynaryjnej, w ramach podpisanej umowy.  

Zgodnie z podpisaną umową schronisko zapewnia:  

• pomieszczenia lub boksy chroniące zwierzęta przed zimnem, upałami i opadami 

atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodne poruszanie 

się, legowiska; odpowiednią karmę i stały dostęp do wody zdatnej do picia, 

• kompleksową obsługę weterynaryjną zwierzętom przyjętym do schroniska (leczenie, w tym 

w razie konieczności w specjalistycznej lecznicy weterynaryjnej, szczepienia, 

odrobaczanie, odpchlenie, usypianie ślepych miotów, eutanazje zwierząt nie rokujących 

na dalsze leczenie, znakowanie – chipowanie zwierząt w sposób umożliwiający 

jednoznaczną identyfikację zwierzęcia), 

• przeprowadzanie obligatoryjnej sterylizacji / kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, 

zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii, 

• prowadzenie ewidencji psów przebywających w schronisku, zawierającej: 

a. fotografię i opis zwierzęcia - gatunek, wiek, płeć, numer identyfikacyjny, nadany 

numer chip,  

b. datę przyjęcia do schroniska;  

c. dane dotyczące kwarantanny;  

d. dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych; 

e.  informację o adopcji wraz z datą opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko, 

numer telefonu i adres osoby adoptującej,  

f. informację o eutanazji, padnięciu poświadczoną przez lekarza weterynarii, zbiegu. 

• poszukiwanie nowych domów dla zwierząt przyjętych do schroniska, w tym prowadzenie 

współpracy z wolontariuszami w zakresie przygotowania zwierząt do adopcji oraz 

poszukiwania im nowych domów. 

• przekazywanie do adopcji zwierząt wykastrowanych/wysterylizowanych, o ile istniała 

możliwość przeprowadzenia zabiegu podczas pobytu zwierzęcia w schronisku (wyłączenie 

tej czynności np. w stosunku do szczeniąt, które z racji wieku nie kwalifikują się do 

zabiegu), osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. 

• całodobową dyspozycyjność pod ogólnodostępnym numerem telefonu. 

Ad. 2  Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach, komórkach, stodołach, budynkach 
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inwentarskich, na terenach niezamieszkałych posesji, są elementem ekosystemu wiejskiego  

i miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni. Koty te nie mogą być 

traktowane jako typowe zwierzęta bezdomne, dlatego nie należy ich wyłapywać, wywozić  

do schroniska, ponieważ są całkowicie nieprzystosowane do życia w niewoli i brak jest szans na 

ich udomowienie. Należy stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego 

schronienia, ograniczając jednocześnie ich populację poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji 

i kastracji.  

1. Dokarmianie kotów wolno żyjących: 

Wolno żyjące koty z terenu gminy w 2014 roku dokarmiane będą za pośrednictwem osób 

sprawujących nad nimi opiekę. Karma wydawana będzie 2 razy w roku osobom, które mają pod 

opieką co najmniej 5 zwierząt, na podstawie pisemnego wniosku, po uprzednim potwierdzeniu 

sprawowania przez Wnioskodawcę, opieki nad wolno żyjącymi kotami oraz podpisaniu z gminą 

umowy na dokarmianie wolno żyjących kotów, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

programu. Karma zostanie zakupiona przez urząd i przydzielana będzie zgodnie z kolejnością 

złożonych wniosków, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel  

w budżecie gminy. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ograniczanie populacji kotów wolno żyjących 

poprzez wspieranie sterylizacji i kastracji: 

Koty wolno żyjące będą sterylizowane/kastrowane, na podstawie pisemnych wniosków osób, 

sprawujących opiekę nad nimi. Opiekun chcący poddać zwierzę zabiegowi sterylizacji lub 

kastracji, otrzyma skierowanie na zabieg do gabinetu weterynaryjnego, z którym gmina ma 

zawartą umowę i we własnym zakresie dostarczy zwierzę do gabinetu weterynaryjnego,  

a następnie odbierze po przeprowadzonym zabiegu. Po zabiegu opiekun obejmie zwierzę opieką 

określoną przez lekarza weterynarii.  

Zabiegi sterylizacji i kastracji prowadzone będą do momentu wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 

Ponadto koty wolno żyjące z terenu gminy w uzasadnionych przypadkach poddawane będą 

niezbędnemu leczeniu na podstawie pisemnych wniosków osób sprawujących nad nimi opiekę. 

Leczenie w niezbędnym zakresie przeprowadzane będzie w uzgodnionym z urzędem gabinecie 

weterynaryjnym, pod warunkiem dostarczenia zwierzęcia do gabinetu weterynaryjnego  

i odebrania po przeprowadzonym leczeniu przez osobę sprawującą opiekę nad nim.   

Zabiegi sterylizacji i kastracji oraz niezbędne leczenie prowadzone będą do momentu 

wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 

Ad. 3  Odławianie bezdomnych zwierząt 

Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy zajmować się będzie schronisko,  

w ramach podpisanej umowy.  
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Wyłapywanie bezdomnych zwierząt – psów, w tym bezdomnych suk z miotem bądź samego 

miotu bezdomnych szczeniąt z terenu miasta i gminy Serock i ich transport do schroniska dla 

bezdomnych zwierząt, prowadzone będzie w możliwie jak najszybszym terminie (zwierzęta 

poszkodowane w wyniku potrącenia przez samochód oraz zwierzęta agresywne, zgodnie  

z umową w ciągu 1 godziny od momentu dokonania zlecenia przez uprawnioną osobę), jednak 

nie dłużej niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia. 

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy będą wyłapywane wyłącznie na podstawie zlecenia 

wystawionego przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

funkcjonariusza Straży Miejskiej w Serocku lub Dyżurnego Urzędu, po uprzednim potwierdzeniu 

zasadności odłowienia zwierzęcia.  

Wyłapywanie zwierząt będzie się odbywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu do wyłapywania 

zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

dla zdrowia i życia zwierząt. Zwierzęta będą przewożone odpowiednim środkiem transportu, 

zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o ochronie zwierząt. Schronisko zapewnia w razie potrzeby 

pomoc lekarską i diagnostyczną, podczas przeprowadzania akcji wyłapywania i transportu 

zwierząt. 

Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka zostanie odłowione i przekazane 

na obserwację weterynaryjną, zgodnie z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, w celu 

stwierdzenia wścieklizny lub jej wykluczenia. Obserwację przeprowadzać będzie lekarz 

weterynarii w ramach wystawionego przez urząd zlecenia. Gmina zapewni miejsce  

do przeprowadzenia obserwacji. Po zakończonej obserwacji i wykluczeniu wścieklizny zwierzę 

zostanie przewiezione do schroniska. W przypadku podejrzenia wścieklizny dalsze postępowanie 

będzie prowadzone przez Państwowy Inspektorat Weterynarii. 

 

Ad. 4. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.  

 Sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich 

cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości 

zwierząt. Program zakłada obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku oraz 

zachęcanie właścicieli do sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, poprzez prowadzenie działań 

edukacyjno – informacyjnych, a także przez finansowanie zabiegów przez gminę. 

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy poddawane będą obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji  

w schronisku, w ramach podpisanej umowy. 

Zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych, finansowane będą wyłącznie właścicielom 

zwierząt, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy. Warunkiem uzyskania dofinansowania 

sterylizacji lub kastracji psa jest dopełnienie obowiązku zaszczepienia zwierzęcia przeciw 

wściekliźnie, trwałe oznakowanie zwierzęcia za pomocą elektronicznego mikroprocesora oraz 
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uiszczenie opłaty od posiadania psa w wysokości i na zasadach określonych w odrębnej uchwale 

Rady Miejskiej w Serocku lub złożenie oświadczenia dotyczącego podstaw zwolnienia  

z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psa.  

Właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę będzie się zgłaszał do urzędu, gdzie 

wypełni oświadczenie zawierające klauzulę o jawności danych osobowych, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego programu. Na podstawie oświadczenia, po okazaniu aktualnego 

zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie  

oraz dowodu uiszczenia opłaty od posiadania psa, Opiekun chcący poddać zwierzę zabiegowi 

sterylizacji lub kastracji, otrzyma skierowanie na zabieg do gabinetu weterynaryjnego, z którym 

gmina ma zawartą umowę. Opiekun we własnym zakresie dostarczy zwierzę do gabinetu 

weterynaryjnego i odbierze po przeprowadzonym zabiegu oraz obejmie opieką określoną przez 

lekarza weterynarii.  

Zabiegi sterylizacji lub kastracji prowadzone będą do momentu wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 

 

Ad. 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

Działania zmierzające do poszukiwania nowych właścicieli i przekazywanie zwierząt  

do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowe prowadzi schronisko, w ramach podpisanej umowy. 

Dodatkowo gmina w przypadku otrzymania zgłoszenia o zabłąkanym psie, przed przekazaniem 

go do schroniska prowadzić będzie działania polegające na podawaniu do publicznej wiadomości 

informacji o miejscu odnalezienia zwierzęcia i poszukiwaniu jego właściciela lub osoby chętnej  

do przejęcia nad nim opieki.  

Ogłoszenia umieszczane będą na specjalnie utworzonej podstronie witryny internetowej gminy.  

Jeżeli nie uda się ustalić właściciela psa, a zgłosi się osoba chętna do przejęcia opieki nad nim,  

z osobą  adoptującą zwierzę zostanie zawarta umowa adopcyjna, której wzór stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszego Programu.  

Osobom adoptującym bezdomne zwierzę gmina zapewni: 

- trwałe oznakowanie przez wszczepienie pod skórę psa elektronicznego mikroprocesora 

wraz z wprowadzeniem danych do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych; 

- pakiet szczepień okresowych (choroby zakaźne, wścieklizna); 

- podanie leków i preparatów mających na celu odrobaczenie, odkleszczenie i odpchlenie 

zwierzęcia; 

- sterylizację lub kastrację; 

- uśpienie ślepego miotu, w przypadku zaadoptowania szczennej suki. 

W uzasadnionych przypadkach, osobom, które podejmą się adopcji zwierzęcia wymagającego 
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natychmiastowego niezbędnego zabiegu lub leczenia, gmina może sfinansować w uzgodnionym 

zakresie koszty niezbędnej pomocy lekarsko – weterynaryjnej. Pomoc udzielona może zostać 

wyłącznie w uzgodnionym zakresie oraz w uzgodnionym z urzędem gabinecie weterynaryjnym.  

Ad. 6 Usypianie ślepych miotów 

Obligatoryjnemu usypianiu poddawane będą ślepe mioty bezdomnych suk i kotek,  

w celu zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych. Zabiegi usypiania ślepych miotów 

przeprowadzane będą przez schronisko lub lekarza weterynarii, na postawie zawartej umowy. 

Ad. 7 Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich   

Zabłąkane, porzucone lub odebrane zwierzęta gospodarskie będą wyłapywane  

i transportowane do gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na terenie gminy,  

w miejscowości Zalesie Borowe, gdzie zapewniona zostanie im opieka i właściwe warunki 

bytowania. Obsługą zajmie się właściciel gospodarstwa, w ramach podpisanej z gminą umowy. 

Ad. 8 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt 

Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

zapewnia schronisko.  

Ad. 9 Plan znakowania zwierząt w gminie  

1. Plan znakowania zwierząt na terenie gminy obejmuje: 

1) nieodpłatne znakowanie psów trafiających do adopcji, w ramach akcji „Pies czeka  

na człowieka”, 

2) nieodpłatne znakowanie psów należących do mieszkańców gminy; 

3) znakowanie psów przebywających w schronisku; 

2. Gmina prowadzi nieodpłatne znakowanie psów przez wszczepienie pod skórę psa 

elektronicznego mikroprocesora wraz z wprowadzeniem danych do ogólnopolskiej bazy 

zwierząt oznakowanych. Zabiegi znakowania zwierząt wykonywać będzie lekarz weterynarii, 

na podstawie zawartej umowy, do momentu wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 

Właściciel chcący poddać trwałemu oznakowaniu posiadane zwierzę będzie się zgłaszał  

do urzędu, gdzie wypełni oświadczenie zawierające klauzulę o jawności danych osobowych, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu. Na podstawie oświadczenia,  

po okazaniu aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko 

wściekliźnie oraz okazaniu dokumentu tożsamości (ze zdjęciem) potwierdzającego fakt 
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zameldowania osoby utrzymującej psa na terenie gminy, Opiekun otrzyma skierowanie na 

chipowanie do gabinetu weterynaryjnego, z którym gmina ma zawartą umowę. Opiekun we 

własnym zakresie dostarczy zwierzę do gabinetu weterynaryjnego w celu wszczepienie pod 

skórę psa elektronicznego mikroprocesora. 

3. Urząd prowadzić będzie rejestr znakowanych zwierząt. 

4. W przypadku utraty psa oznakowanego lub jego zbycia dotychczasowy właściciel jest 

zobowiązany do wyrejestrowania go w urzędzie.   

Ad. 10 Środki finansowe przeznaczone na realizację programu oraz sposób wydatkowania 

tych środków 

1. Wysokość środków przeznaczonych na odławianie i transport bezdomnych zwierząt do 

schroniska oraz zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjną 

sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku – 80.000 zł  

2. Wysokość środków przeznaczonych na dokarmianie wolno żyjących kotów – 2.500 zł. 

3. Wysokość środków przeznaczona na zakup mikroprocesorów, służących do trwałego 

znakowania zwierząt (chip) – 2 .000 zł. 

4. Wysokość środków przeznaczonych zabiegi lekarsko – weterynaryjne: m.in. sterylizacje  

i kastracje zwierząt, przeprowadzenie eutanazji z konieczności, w tym usypianie ślepych 

miotów, znakowanie zwierząt za pomocą mikroprocesorów zwierząt itp. – 19.500 zł. 

5. Zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich – 500 zł.  
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Załącznik nr 1 
do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2014 roku 

przyjętego uchwałą Nr …............./2014  
Rady Miejskiej w Serocku  

z dnia …............2014 r.  

UMOWA 
 

zawarta w dniu ………….……2013 roku w Serocku, pomiędzy: 
Miastem i Gminą Serock, Rynek 21, 05-140 Serock, NIP 536-17-39-574, Regon 015570119, 
reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………………………………………….,  
zwaną dalej „Gminą” 
a   
Imię ………………………………… Nazwisko ………………………………………………………….. 
 
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………... 
 
Seria i nr dowodu osobistego………………………………..,nr tel. …………………………………… 
Zwaną / zwanym dalej „Osobą sprawującą opiekę nad wolno żyjącymi kotami”,  

§ 1 
1. Gmina, zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, realizuje zadanie wynikające  
z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt polegające na dokarmianiu 
wolno żyjących kotów, za pośrednictwem osób sprawujących nad nimi opiekę. 

2. Osoba sprawująca opiekę nad wolno żyjącymi kotami, oświadcza, że ma pod opieką co najmniej 
5 wolno żyjących kotów. 

3. Osoba sprawująca opiekę nad wolno żyjącymi kotami otrzyma karmę na dożywianie wolno 
żyjących kotów, na podstawie złożonego wniosku, zgodnie z zasadami określonymi  
w uchwale , o której mowa w ust. 1. 

4. Karma zostanie zakupiona przez urząd i przydzielana będzie zgodnie z kolejnością złożonych 
wniosków, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 
budżecie gminy. 

§ 2 
1. Dokarmianie wolno żyjących kotów przez osobę sprawującą opiekę nad wolno żyjącymi kotami, 

jest działalnością społeczną, realizowaną nieodpłatnie. 
2. Dokarmianie prowadzone będzie w miejscu bytowania zwierząt, lub w bezpośrednim 

sąsiedztwie miejsca bytowania. 
3. Dokarmianie realizowane będzie za zgodą właściciela posesji.  
4. Uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 3 należy do obowiązków osoby sprawującej opiekę nad 

wolno żyjącymi kotami. 
5. Czynność dokarmiania realizowana będzie w sposób prowadzący do ustabilizowania populacji 

poprzez sterylizację (kastrację) lub doprowadzanie do adopcji zwierząt. 
§ 3 

Osoba sprawująca opiekę nad wolno żyjącymi kotami zobowiązana jest do zgłaszania negatywnych 
zdarzeń lub zjawisk, które naruszają ustalenia zawarte w niniejszej umowie oraz w ustawie o ochronie 
zwierząt, osobiście lub pod nr tel. Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 22 782-88-39 lub 
782-88-40 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, natomiast w pozostałe dni oraz godziny 
popołudniowe tj. po godz. 16.00 pod nr tel. Straży Miejskiej w Serocku 22 782-88-33 lub 603-873-290.   

§ 4 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Gminy i jeden dla Osoby 
sprawującej opiekę nad wolno żyjącymi kotami. 
 
 
 
 …………………………..…            ….………………………..……                                                                                  

Gmina      Osoba sprawująca opiekę nad wolno żyjącymi kotami 
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Załącznik nr 2 
do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   
na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2014 roku  

przyjętego uchwałą Nr …............./2014  
Rady Miejskiej w Serocku  

z dnia …............2014 r. 

 

OŚWIADCZENIE   

Dotyczące wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach  
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2014 roku 
 
 

1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia, seria i nr dokumentu tożsamości: 
 
….………………………………...………………………………………………………………………..…  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu: 
 
……………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
3. Gatunek zwierzęcia, maść, imię, płeć, nr identyfikacyjny:   
 
………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………...………………………………………………
………………………………………………...………… 
4. rodzaj wykonywanego zabiegu  

a) sterylizacja*, 
b)  kastracja*, 
c)  trwałe oznakowanie zwierzęcia za pomocą mikroprocesora*: 

  
5. Dołączam kserokopię dowodu zapłaty podatku od posiadania psa / oświadczenie dotyczące 

podstaw zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psa, oraz wykonania 
zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie w bieżącym roku. 

6. Oświadczam, że zamieszkuje na stałe na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 
  
   
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla 
potrzeb wynikających z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2014 roku, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  
Nr 101 poz. 926 ze zm.). 
 

 

 

…………………………………………….                                                             ……………………………………………….                        

          (Miejscowość, data)                                                                                  (Podpis właściciela zwierzęcia)  

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2014 roku 

przyjętego uchwałą Nr …………../2014  
Rady Miejskiej w Serocku  

z dnia …………..2014 r.  

UMOWA  ADOPCYJNA 
 

zawarta w dniu ………….……2014 roku w Serocku, pomiędzy: 
Miastem i Gminą Serock, Rynek 21, 05-140 Serock, NIP 536-17-39-574, Regon 015570119, 
reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………………………………………….,  
zwaną dalej „Oddającym do adopcji”, 
a   
Imię ………………………………… Nazwisko ………………………………………………………….. 
 
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………... 
 
Seria i nr dowodu osobistego………………………………..,nr tel. ……………………………………  
zwanym(ą) dalej w umowie „Adoptującym” 
 
 

§ 1 
1. Oddający do adopcji oddaje Adoptującemu zwierzę z gatunku ……rasa ……………...….……  

płeć ……….……………...…. maść …………………..……………wiek ok.. ..............................  
cechy charakterystyczne ………………………….……..………………..………………………….. 

2. Oddający do adopcji, przekazując zwierzę do adopcji zapewni Adoptującemu: 
1) trwałe oznakowanie przez wszczepienie pod skórę psa elektronicznego mikroprocesora 

wraz  z wprowadzeniem danych do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych, 
2) pakiet szczepień okresowych (choroby zakaźne i wścieklizna), 
3) podanie leków i preparatów mających na celu odrobaczenie, odkleszczenie i odpchlenie 

zwierzęcia, 
4) sterylizację lub kastrację, 

3. Oddający do adopcji, przekazując zwierzę do adopcji, dodatkowo może sfinansować 
Adoptującemu zabieg weterynaryjny uśpienia ślepego miotu (w przypadku zaadoptowania 
szczennej suki). 

4. Zabiegi weterynaryjne, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 wykonywać będzie Gabinet 
Weterynaryjny Marta Iwan-Kochańska, ul. Zielona 1a, 05-140 Serock, na zlecenie 
Oddającego do adopcji,  na podstawie odrębnej umowy. 

 
§ 2 

Adoptujący biorąc pod stałą opiekę zwierzę domowe, opisane w § 1 ust. 1 umowy zobowiązuje 
się: 

1) dostarczyć na własny koszt, w możliwie najkrótszym terminie od daty zawarcia umowy, 
zwierzę do Gabinetu Weterynaryjnego, o którym mowa w § 1 ust. 4, w celu 
przeprowadzenia zabiegów weterynaryjnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 
oraz ustalić z lekarzem weterynarii termin przeprowadzenia zabiegu weterynaryjnego,  
o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 oraz ewentualnie dodatkowo zabiegu, o którym mowa 
w § 1 ust. 3, 

2) zapewnić zwierzęciu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami 
atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę 
pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody, zdatnej do picia oraz legowisko, 

3) zapewnić zwierzęciu opiekę medyczno-weterynaryjną, w tym dokonywać obowiązkowych 
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szczepień ochronnych, 
4) utrzymywać zwierzę (dotyczy psa) w granicach własnej posesji, w sposób 

uniemożliwiający mu samodzielne jej opuszczenie, a w przypadku trzymania zwierzęcia 
na uwięzi, zapewnienia uwięzi nie krótszej niż 3 metry, na czas nie dłuższy niż 12 godzin 
w ciągu doby, 

5) przetrzymywać zwierzę poza terenem własnej nieruchomości (dotyczy psów) wyłącznie 
na smyczy lub kagańcu, 

6) nie odsprzedawać ani też nie przekazywać adoptowanego zwierzęcia w charakterze 
prezentu lub towaru wymiennego osobom trzecim, 

7) niezwłocznie powiadamiać Oddającego do adopcji o śmierci lub zaginięciu zwierzęcia 
(nie później niż następnego dnia od zaistnienia tego zdarzenia) pod nr tel. 22 782-88-39 
lub 22 782-88-40 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, natomiast  
w pozostałe dni oraz godziny popołudniowe tj. po godz. 16.00 pod nr tel. 22 782-72-92 
lub 603-873-290.   

§ 3 
1. Oddający do adopcji zwierzę zastrzega sobie prawo przeprowadzania inspekcji w nowym 

miejscu pobytu adoptowanego zwierzęcia.  
2. W przypadku stwierdzenia złego traktowania zwierzęcia, Adoptującemu grozić będzie 

grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a w przypadku 
działania ze szczególnym okrucieństwem do lat 3, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013.856 j.t.). 

 
§ 4 

1. Adoptujący nie może zrezygnować z powierzonej mu opieki nad zwierzęciem.  
2. Nie wolno mu porzucić zwierzęcia, oddać lub odsprzedać go do sklepu zoologicznego, 

schroniska dla zwierząt lub laboratorium badawczego, cyrku, itp. 
3. Jedynym warunkiem odstąpienia od niniejszej umowy, jest znalezienie przez Adoptującego, 

innego opiekuna, który obejmie adoptowane przez niego zwierzę troskliwą i odpowiedzialną 
opieką, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania zawarte w niniejszej umowie, zawierając  
z Miastem i Gminą Serock, nową umowę adopcyjną w zakresie przejęcia opieki nad tym 
zwierzęciem.   

 
§ 5 

1. Niniejsza umowa jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna – sprzedaży 
zwierzęcia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo 
właściwy dla Oddającego do adopcji. 

5. W przypadku orzeczenia przez sąd przepadku zwierzęcia, niniejsza umowa ulega 
natychmiastowemu rozwiązaniu, a Adoptujący zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia sądu, zwrócić Oddającemu do adopcji, koszty jakie 
Oddający do adopcji poniósł, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3.  

 
§ 6 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Oddającego do adopcji 
i jeden dla Adoptującego. 
 
 …………………………..…            ….………………………..……                
 Oddający  do adopcji                                                         Adoptujący (czytelny podpis)  
 
 


