
 

 

UCHWAŁA NR VII/33/2019 

RADY GMINY WARTKOWICE 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Wartkowice na 2019 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018 r. 

poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 122) uchwala się, co następuje: 

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

na terenie gminy Wartkowice na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.  

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

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice 

 

 

Michał Kędzia 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 marca 2019 r.

Poz. 1593



Załącznik do uchwały Nr VII/33/2019 

Rady Gminy Wartkowice 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Wartkowice na 2019 rok 

Rozdział 1 

Cel programu i działania 

§ 1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Wartkowice na 2019 rok, zwany dalej Programem, ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domo-

wych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

2. Celami Programu są: 

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Wartkowice; 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 

§ 2. 1. Wykonawcami Programu są: 

1) Gmina Wartkowice; 

2) podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt, z którym Gmina zawarła umowę; 

3) organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bez-

domności zwierząt we współpracy z organami Gminy. 

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni pracownik ds. rolnictwa Urzę-

du Gminy w Wartkowicach, który współpracuje w tym zakresie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pod-

dębicach i samorządem lekarsko - weterynaryjnym. 

§ 3. 1. Aby osiągnąć cel Programu będą podejmowane następujące działania:  

1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Wartkowice miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, w szczególności bezdomnych psów i kotów; 

5) chipowanie bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku kierowanych do sprzedania, przekazania 

lub adopcji; 

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

7) usypianie ślepych miotów; 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Rozdział 2 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku 

§ 4. 1. Gmina zapewnia miejsca bezdomnym zwierzętom pochodzącym z jej terenu w schronisku dla bez-

domnych zwierząt pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, 

Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, z siedzibą Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice prowadzo-

nym przez Longina Siemińskiego, z którym została zawarta umowa. 

2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w ust. 1, zapewnia: 

1) właściwe pomieszczenia dla zwierząt, które tam będą przebywać i właściwe warunki ich bytowania; 
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2) karmę i wodę zwierzętom według obowiązujących norm; 

3) niezbędną opiekę weterynaryjną w zakresie profilaktyki oraz obowiązkowych szczepień; 

4) wykonywanie sterylizacji, kastracji oraz usypianie ślepych miotów zgodnie z obowiązującymi w tym za-

kresie przepisami; 

5) chipowanie bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku; 

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

7) utrzymanie zwierząt do czasu ich adopcji, śmierci lub uśpienia w przypadkach określonych odrębnymi 

przepisami. 

Rozdział 3 

 Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 5. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez: 

1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące oraz ich liczby; 

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

3) w miarę możliwości zapewnienia miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy. 

2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, może być powierzona społecznym opiekunom, którzy wyra-

żą pisemną zgodę. 

Rozdział 4 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 6. 1. Na terenie gminy prowadzone będzie odławianie bezdomnych zwierząt: 

1) na interwencje w uzasadnionych przypadkach; 

2) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu. 

2. Odławianiem będą objęte zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas 

pozostawały, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

§ 7. 1. Gmina przed planowanym terminem rozpoczęcia okresowej akcji odławiania zwierząt bezdomnych, 

zawiadamia mieszkańców podając do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie 

internetowej Gminy, tablicach informacyjnych i kurendach w sołectwach o: 

1) terminie odławiania; 

2) terytorium zasięgu akcji; 

3) podmiocie wykonującym odławianie; 

4) adresie schroniska lub gospodarstwa rolnego, w którym umieszczone będą odłowione zwierzęta. 

2. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu urządzeń i środ-

ków nie powodujących zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani też nie zadających im cierpienia przez Fir-

mę Usługową „HERKULES” Zbigniew Szczechowicz, zam. Słowik, 95 – 100 Zgierz. 

Rozdział 5 

Sterylizacja albo kastracja zwierząt 

§ 8. 1. Odłowione bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty, będą poddawane obligatoryjnej steryli-

zacji albo kastracji w schronisku dla zwierząt. 

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii w od-

powiednich warunkach. 

3. Sterylizacji albo kastracji można dokonać dopiero po upływie 14 dni po odłowieniu i dostarczeniu zwie-

rzęcia do schroniska dla zwierząt. 
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Rozdział 6 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 9. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt polegało będzie na zamieszczaniu ogłoszeń na 

tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Gminy oraz stronie internetowej schroniska dla zwierząt, a także współ-

pracy z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, których statutowym celem jest przeciw-

działanie bezdomności zwierząt. 

2. Gmina będzie mogła przekazywać bezdomne zwierzęta zainteresowanym osobom, które wyrażą zgodę 

na adopcję i które nie były karane za naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt. 

3. Adopcji dokonuje się w formie protokołu przekazania. 

4. Aby zachęcić do adopcji bezdomnych zwierząt Gmina dokona  obowiązkowych szczepień ochronnych, 

zwierzę zostanie poddane zabiegowi sterylizacji lub kastracji, zachipowane oraz zaopatrzone w suchą karmę w 

ilości 50 kg. 

5. Koszty utrzymania i odpowiedzialność za bezdomne zwierzę ponosi osoba, która zwierzę  adoptuje. 

§ 10. 1. Gmina będzie współpracować z nauczycielami w szkołach i przedszkolach na terenie gminy oraz 

zachęcać ich do włączenia do treści programowych zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwie-

rząt. 

2. Gmina będzie organizować prelekcje dla dzieci i młodzieży z terenu gminy przy współudziale organiza-

cji społecznych, stowarzyszeń i fundacji, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwie-

rząt na temat humanitarnego traktowania zwierząt, opieki nad nimi, a także prawidłowego zachowania się w 

stosunku do zwierzęcia obcego oraz promowania adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 7 

Usypianie ślepych miotów 

§ 11. 1. W celu przeciwdziałania bezdomności zwierząt dopuszcza się usypianie ślepych miotów, dla któ-

rych nie ma możliwości znalezienia nowych właścicieli. 

2. Usypianie ślepych miotów będzie realizował wyłącznie lekarz weterynarii w schronisku dla zwierząt lub 

lekarz weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną umowę. 

3. Koszty czynności o których mowa w ust. 2 ponosi Gmina. 

4. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, a sam zabieg po-

winien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny. 

5. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Gminę. 

6. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania lub przetranspor-

towania ich do zakładu utylizacyjnego. 

Rozdział 8 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 12. 1.  W celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim wskazuje się gospodarstwo rolne położone 

w  miejscowości Truskawiec 26, gmina Wartkowice. 

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie starania w zakresie znalezie-

nia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

§ 13. W uzasadnionych przypadkach i sytuacjach losowych istnieje możliwość wskazania dodatkowego lub 

innego gospodarstwa rolnego. 

Rozdział 9 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 14. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizuje Gabinet HORSE-VET-JAR  Lecznica Pod św. Franciszkiem, Alicja Raczkowska, Zadzim, z 

którym Gmina Wartkowice ma podpisaną umowę. 
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2. W sytuacjach wyjątkowych pomocy zwierzętom może udzielić inny lekarz weterynarii prowadzący prak-

tykę na terenie gminy wezwany na miejsce zdarzenia przez pracownika ds. rolnictwa Urzędu Gminy w Wart-

kowicach. 

Rozdział 10 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz sposób ich wydatkowania 

§ 15. Gmina przeznacza środki finansowe na realizację Programu w wysokości 80.000,00 zł (słownie: 

osiemdziesiąt tysięcy), które zabezpieczone są w budżecie Gminy na 2019 rok. 

§ 16. Realizacja Programu następowała będzie w oparciu o: 

1) umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt; 

2) zakup karmy dla kotów wolno żyjących; 

3) ponoszenie kosztów odławiania i transportu zwierząt; 

4) ponoszenie kosztów zakupu suchej karmy oraz szczepienia przeciwko wściekliźnie psów przeznaczonych 

do adopcji; 

5) umowę z lekarzem weterynarii na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt oraz usypiania ślepych miotów; 

6) współpracę z innymi lekarzami weterynarii w sytuacjach wyjątkowych; 

7) zwrot kosztów utrzymania zwierząt gospodarskich wyznaczonemu gospodarstwu rolnemu, które sprawo-

wało będzie nad nimi opiekę. 

Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 

§ 17. W celu realizacji Programu Gmina może udzielać organizacjom społecznym, stowarzyszeniom i fun-

dacjom, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, pomocy w różnych formach, 

w szczególności w postaci: 

1) udostępnienia lokalu na spotkania o charakterze edukacyjnym; 

2) organizacji prelekcji dla dzieci i młodzieży; 

3) promocji podejmowanych działań. 
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