
 

 

UCHWAŁA Nr XXIX/300/13 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

                  bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2013”. 
 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,            

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.                

Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,              

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,                  

Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,            

poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz                 

art. 11a ust. 1, 2, 5 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69,  poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r.            

Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227;             

z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,  poz. 668, Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278;              

z 2011 r. Nr 230, poz. 1373, z 2012 r. poz. 908 i 985) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2013”, stanowiący załącznik                     

do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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                                                             Załącznik  

                                                                                               do  Uchwały Nr XXIX/300/13 

                                                                                Rady Gminy Złotów 

                                                                                      z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNIOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE                      

GMINY ZŁOTÓW  

 

Rozdział 1 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt 

 

§ 1. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt 

realizowane jest poprzez zawarcie umowy pomiędzy Gminą Złotów a podmiotem 

prowadzącym schronisko. Gmina w roku 2013 posiada zawartą umowę z „Vet-Agro-Serwis” 

z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, na podstawie której psy przebywają      

w schronisku w Pile. 

 

2. Szczegółowe zasady odławiania i umieszczania zwierząt w schroniskach określa § 3 

„Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. 

 

Rozdział 2 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 

§ 2. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie 

realizowane będzie przez Gminę Złotów przy ewentualnej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w szczególności poprzez: 

a) zakup i wydawanie karmy, 

b) podejmowanie przez funkcjonariuszy Policji interwencji w sprawach wolno żyjących 

kotów, 

c) prowadzenie sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów. 

 

2. Zakup i wydawanie karmy następować będzie po zgłoszeniu zapotrzebowania do 

Gminy, z wyszczególnieniem ilości i rodzaju karmy oraz do wysokości przeznaczonych na 

ten cel środków budżetowych. 

 

3. Dokarmianie kotów należy prowadzić w miejscach do tego wskazanych po 

uprzednim uzyskaniu zgody przez gminę od właścicieli lub zarządców nieruchomości,                

na których dokarmianie jest prowadzone. 

 

4. Osoby dokarmiające wolno żyjące koty zobowiązane są do utrzymywania               

w czystości i porządku miejsc dokarmiania kotów. 

 

5. Zabiegi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów wykonywane będą na terenie 

lecznicy dla zwierząt w Złotowie, z siedzibą ul. Kr. Jadwigi 1A, 77-400 Złotów, prowadzonej 

przez lekarza weterynarii Mirosława Lwa - Kiedrowskiego, specjalisty chorób psów i kotów, 

z którym Gmina Złotów posiada podpisaną umowę na świadczenie usług weterynaryjnych,           

do wysokości przeznaczonych na ten cel środków budżetowych. 
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6. Wolno żyjące koty będą doprowadzane do lecznicy dla zwierząt po wcześniejszym 

uzyskaniu zlecenia na zabieg, wystawionego przez Gminę Złotów. 

 

Rozdział 3 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

 

§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Złotów ma charakter 

stały i przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb. 

 

2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub 

zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd przebywały. 

 

3. Wymienione w § 1 ust. 2 zwierzęta, będą wyłapywane po uprzednim potwierdzeniu 

przez sołtysa z terenu danego sołectwa i pracowników urzędu gminy, iż zwierzęta pozostają 

bez opieki, swobodnie przemieszczają się, są chore lub stwarzają zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stwarzają zagrożenie dla dzikich zwierząt 

żyjących poza terenami zabudowanymi. 

 

4.  Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez podmiot prowadzący schronisko lub 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, dysponujący odpowiednimi 

urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający warunki określone                         

w obowiązujących przepisach, na podstawie stosownej umowy zawartej przez gminę. 

 

5. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania 

czynności wyłapywania w sposób sprawny i niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa           

i porządku publicznego. 

 

6. Dopuszcza się wyłapywanie bezpańskich zwierząt przez pracowników Straży 

Pożarnej, Służby Leśnej, funkcjonariuszy Policji lub osoby fizyczne w sytuacjach 

szczególnych, mając na uwadze bezpieczeństwo oraz przetrzymanie zwierząt do czasu ich 

odbioru przez podmiot prowadzący schronisko lub podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą wyłapywania zwierząt. 

 

7. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone                       

w schronisku dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym została 

zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapanymi     

na terenie gminy Złotów. 

 

8. Dopuszcza się możliwość przekazania i umieszczenia bezdomnych zwierząt, przy 

zapewnieniu im właściwej opieki i podpisaniu stosownej umowy z Gminą Złotów,                        

w miejscach wskazanych przez organizacje, których statutowym celem jest opieka nad 

zwierzętami. 

 

9. W przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie, że zwierzę jest chore, ranne albo, gdy 

zachowuje się agresywnie mogą zostać podjęte, pod nadzorem lekarza weterynarii, środki 

szczególne z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie zwierząt. 
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10. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało 

umieszczone w schronisku ponosi on koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia            

w schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej. 

 

Rozdział 4 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

 

§ 4. Zwierzęta wyłapywane i przekazywane do schroniska dla zwierząt zgodnie             

z zapisami rozdziału 3 „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt”, będą poddawane zabiegom sterylizacji albo kastracji na zasadach 

określonych w umowie zawartej z podmiotem prowadzącym schronisko. 

 

Rozdział 5 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 

§ 5. 1. Właściciel, który zamierza się pozbyć zwierzęcia jest zobowiązany                    

do zapewnienia mu opieki. 

 

2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich 

dotychczasowi właściciele. 

 

3. Gmina będzie prowadziła poszukiwania nowych właścicieli dla bezpańskich psów          

i wolno żyjących kotów poprzez: 

a) prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących możliwości adopcji bezpańskich psów                       

i wolno żyjących kotów w szczególności poprzez stronę internetową, 

b) prowadzenie akcji zachęcających do zaopiekowania się bezpańskim psem lub wolno 

żyjącym kotem, 

c) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest opieka 

nad zwierzętami w zakresie adopcji bezpańskich psów i wolno żyjących kotów. 

d) zobowiązanie w umowie prowadzącego schronisko do poszukiwania osób chętnych do 

zaopiekowania się zwierzętami. 

 

Rozdział 6 

Usypianie ślepych miotów 

 

§ 6. 1. Gmina Złotów pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów bezpańskich 

psów i kotów.  

 

2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma 

możliwości zapewnienia dla nich właścicieli. 

 

3. Zabiegi uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 prowadzone będą przez lekarza 

weterynarii, z którym Gmina Złotów posiada zawartą umowę na świadczenia usług w tym 

zakresie tj. przez lekarza weterynarii Mirosława Lwa – Kiedrowskiego, specjalisty chorób 

psów i kotów lub przez prowadzących schronisko dla zwierząt. 

 

4. Mioty bezpańskich psów i wolno żyjących kotów przeznaczonych do uśpienia będą 

doprowadzane do lecznicy dla zwierząt, po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia na zabieg, 

wystawionego przez Gminę Złotów. 
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Rozdział 7 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich 

 

§ 7. 1. Gmina wskazuje Gospodarstwo Rolne Jan Sobecki w Skicu w celu zapewnienia 

opieki dla zwierząt gospodarskich w sytuacjach opisanych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

2. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia      

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Gmina Złotów zawrze stosowną umowę obejmującą 

pokrycie kosztów utrzymania przekazanych zwierząt gospodarskich. 

 

Rozdział 8 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                            

z udziałem zwierząt 

 

§ 8. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych  z udziałem zwierząt realizowane jej poprzez zawarcie umowy pomiędzy Gminą 

Złotów a lecznicą dla zwierząt z siedzibą ul. Kr. Jadwigi 1A, 77-400 Złotów, prowadzoną 

przez lekarza weterynarii Mirosława Lwa-Kiedrowskiego, specjalisty chorób psów i kotów. 

 

2. Podjęcie interwencji w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt 

następuje po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym funkcjonariuszowi Policji. 

 

3. W przypadku, gdy nie jest możliwe podjęcie interwencji przez lekarza weterynarii,                        

z którym Gmina Złotów zawarła umowę na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej              

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, dopuszcza się zlecenie podjęcia 

działania innym lekarzom weterynarii, na zasadach określonych w ust. 1. 

 

4. Gmina zobowiązuje się po przyjęciu „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” do pisemnego powiadomienia 

Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Policji o uprawnionym lekarzu weterynarii pełniącym 

całodobową opiekę weterynaryjną na terenie gminy oraz o wyznaczonej osobie 

odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy za sprawy związane z opieką nad bezdomnymi 

zwierzętami. 

 

Rozdział 9 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt 

 

§ 9. 1. Gmina realizuje elektroniczne znakowanie (czipowanie) bezdomnych zwierząt,             

w szczególności psów przebywających w schronisku, na podstawie zawartej umowy                     

z prowadzącym schronisko. 

 

 2. Ewentualne akcje czipowania zwierząt, jako jedną z głównych metod zapobiegania 

bezdomności zwierząt, prowadzone będą po zapewnieniu na ten cel środków budżetowych. 

 

Rozdział 10 

Koszty realizacji programu 

 

§ 10. 1. Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu określa 

uchwała Rady Gminy Złotów dotycząca budżetu gminy. 
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          2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/288/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2012 r.  

w sprawie budżetu na 2013 rok, na zadania wskazane w w/w programie przeznaczono kwotę 

120 000,00 złotych. 
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Uzasadnienie 

 

do UCHWAŁY Nr XXIX/300/13 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2013” 

 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.                

(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje 

Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to 

wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, 

wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt 

obligatoryjne uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. 

Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych 

jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji  

i niekontrolowanego ich rozmnażania.    

W związku z powyższym przygotowany został „Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów  

w roku 2013”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem 

realizację takich zadań jak:  

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 albo 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. 

Na podstawie art. 11a, ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt             

(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) projekt przedmiotowej uchwały został 

zaopiniowany z właściwymi podmiotami oraz został przedstawiony do konsultacji poprzez 

opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Złotów.  

  
 

 

 

 


