
Uchwała Nr XXXIX/291/2022 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 29 marca 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2022 r. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                    

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia                    

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ze zm.)  po uzyskaniu 

opinii, o których mowa w art. 11 a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt, Rada Miejska                        

w Mordach uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2022 r. w brzmieniu określonym w załączniku 

do uchwały.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

        

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

                             /-/ Katarzyna Kotowska 

 

 

 

 

          



 

 

  Załącznik do uchwały Nr XXXIX/291/2022 

                        Rady Miejskiej w Mordach  

                                 z dnia 29 marca 2022 r.  

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i  Gminy Mordy na 2022 r. 

 

 

Rozdział 1 

CEL PROGRAMU 

 

§ 1 

 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami 

bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt, na terenie Miasta              

i Gminy Mordy. 

2. Zadania programu to : 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom  miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja 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) edukacja mieszkańców Miasta i Gminy w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 

zwierzętami. 

 

 

 

Rozdział 2 

REALIZACJA ZADAŃ 

 

§ 2 

 

Miasto i Gmina Mordy zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w Schronisku dla zwierząt, 

Małe Boże 7 A, 26-804 Stromiec, prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

PERRO Marzena Golańska, Zamienie ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

 

 

 



 

 

§ 3 

 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,  realizuje Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

poprzez : 

     1)  zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno     

  żyjących,  

     2)  podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji        

 pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy w Mordach     

     

§ 4 

 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Mordy  jest  realizowane przez 

firmę specjalistyczną Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO” Marzena Golańska                        

z siedzibą Zamienie ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zajmującą się  odławianiem 

bezdomnych zwierząt, na podstawie zawartej w tym zakresie umowy. 

2. Obszarem, na którym przeprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt jest teren Miasta 

i Gminy Mordy. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Mordy odbywać 

się będzie okresowo w zależności od zaistniałej potrzeby i na zgłoszenie interwencyjne. 

 

§ 5 

 

1. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przyjętych do Schroniska dla zwierząt 

realizuje Gabinet Weterynaryjny CITOVET z siedzibą Mińsk Mazowiecki ul. Okrzei 12b         

z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,        

z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

2. Całkowity koszt sterylizacji i kastracji pokrywa Miasto i Gmina Mordy. 

 

§ 6 

 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska, z siedzibą Zamienie,           

ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki poprzez prowadzenie działań zmierzających do 

pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, 

2) Burmistrz Miasta i Gminy Mordy poprzez promocję adopcji zwierząt  oraz prowadzenie 

działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń        

o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i  Gminy Mordy oraz na stronie 

internetowej www.mordy.pl.  

 

 

 

 



 

 

§ 7 

 

Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych realizują:  

1) Gabinet Weterynaryjny CITOVET z siedzibą Mińsk Mazowiecki ul. Okrzei 12b, 

2) Gabinet Weterynaryjny Lekarz Weterynarii Tomasz Wróblewski, ul. Strażacka 1,             

08-307 Repki. 

§ 8 

 

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  

wskazuje się gospodarstwo Pana  Zbigniewa Ułanowskiego w miejscowości Radzików Stopki 

na terenie Miasta i Gminy Mordy.  

 

§ 9 

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych               

z udziałem zwierząt realizuje: Gabinet Weterynaryjny Lekarz Weterynarii Tomasz 

Wróblewski, ul. Strażacka 1, 08-307 Repki w ramach zawartej umowy. 

 

 

 

Rozdział 3 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

 

§ 10 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy w ramach Programu prowadzi we współpracy                        

z jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy (tj. jednostkami oświatowymi                          

i jednostką kultury) oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne                        

w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, w tym: ich humanitarnego 

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt 

bezdomnych. 

 

 

Rozdział 4 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

§ 11 

 

Miasto i Gmina Mordy zabezpiecza w budżecie Miasta i Gminy środki finansowe na 

realizację zadań wynikających z Programu w kwocie  23 200,00  zł, w tym: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt                      

– 3240,00 zł, 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 600,00 zł, 



 

 

3) odławianie bezdomnych zwierząt – 300,00 zł, 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt                

- 400,00 zł, 

5) usypianie ślepych miotów – 400,00 zł, 

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich – 600,00 zł, 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych     

z udziałem zwierząt – 900,00 zł, 

8) opłata jednorazowa za pozostawanie w gotowości świadczenia usług (lekarz 

weterynarii) – 2000, 00 zł 

9)  opłaty za  pozostawanie w gotowości świadczenia usług (schronisko zwierząt)            

– 14 760, 00 zł 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                                                                                                      /-/ Katarzyna Kotowska 


