
 

 

UCHWAŁA NR VI.52.2019 

RADY GMINY GORZKOWICE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Gorzkowice na rok 2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2019 r. poz. 122) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważ-

nionych przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 

uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Gorzkowice  na 2019 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchyla się  Uchwałę Nr V.37.2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie programu opieki nad zwie-

rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzkowice na rok 2019.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Gorzkowice 

 

 

mgr Aneta Karbowiak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 maja 2019 r.

Poz. 2748



Załącznik do uchwały Nr VI.52.2019 

Rady Gminy Gorzkowice 

z dnia 28 marca 2019 r. 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Gorzkowice  na 2019 rok” 

 

2019 r. 
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WPROWADZENIE 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien po-

szanowanie, ochronę i opiekę.” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt). 

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 artykuł 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze 

uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-

ności zwierząt. Przygotowany program przez Urząd Gminy ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt 

oraz opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. Przygotowany dokument przewidziany do realizacji  w roku 2012 

obejmuje 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) zbieranie 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. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów 

wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych 

zwierząt jest największa. 

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 i kastracji. 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt przebywających w granicach admini-

stracyjnych Gminy Gorzkowice. 

§ 2. Celem Programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów, 

3) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

4) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i ko-

tów; 

5) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

§ 3. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) Gminie Gorzkowice należy przez to rozumień teren  gminy Gorzkowice; 
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2) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otocze-

niu człowieka w stanie dzikim); 

3) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-

domności zwierząt na terenie Gminy Gorzkowice w 2019 roku. 

Rozdział 2 

Cele, zadania i wykonawcy Programu oraz dane i statystyki 

§ 4. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzkowice oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi.  

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

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

c) odławianie bezdomnych zwierząt, 

d) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

e) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

f) usypianie ślepych miotów, 

g) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

h) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

i) edukacja mieszkańców Gminy Gorzkowice w zakresie opieki nad zwierzętami, 

j) finansowanie. 

3. Wykonawcami Programu są: 

a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Czyżew-

skiego 7, wpisany do XX Wydziału Rejestru Sądowego Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, 

nr KRS 0000040399, 

b) Gospodarstwo rolne Pana Marka Karlińskiego Szczepanowie 56, 97-350 Gorzkowice, 

c) Gabinet weterynaryjny lek. wet. Ryszard Rawicki  ul. Częstochowska 5a 97-350 Gorzkowice. 

4. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni: 

- Ewa Zawisza – Urząd Gminy Gorzkowice. 

5. Faktyczną ilość zwierząt na terenie Gminy Gorzkowice oszacowano z zastosowaniem opracowanych 

specjalnie w tym celu statystycznych wzorów. 

Statystyczna ilość psów na terenie Gminy Gorzkowice 

Teren wiejski obejmuje ok. 1200 psów z czego ok. 12 psów to psy faktycznie bezdomne, nie posiadające 

właściciela. 

§ 5. Dane dodatkowe :na terenie Gminy Gorzkowice jest 8 850 mieszkańców 

Rozdział 3 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku  

dla zwierząt, zbieranie bezdomnych zwierząt oraz poszukiwanie im właścicieli 

§ 6. Bezdomność psów i kotów jest likwidowana między innymi poprzez przewiezienie zwierząt bezdom-

nych do schroniska - to jest takich, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości usta-

lenia ich właścicieli lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub 

zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

§ 7. Urząd Gminy Gorzkowice posiada punkt opieki zastępczej nad zwierzętami bezpańskimi (2 boksy) na 

terenie Bazy Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 51 Gorzkowice. Punkt opieki zastępczej jest obsługiwany 

przez pracowników referatu gospodarki komunalnej. Powyższy punkt opieki zastępczej objęty jest całodobową 
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opieką weterynaryjną. Zwierzęta bezpańskie zbierane są przez podmiot upoważniony przez Urząd Gminy 

Gorzkowice. Zwierzęta bezpańskie będą przebywały w punkcie opieki zastępczej do momentu odbioru  przez 

właściciela, lub do przewozu do schroniska w celu docelowej adopcji. 

§ 8. Zbieranie zwierząt bezdomnych jest prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

przeznaczonego do zbierania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie 

zadaje im cierpienia, zgodnie z art. 11 pkt. 2 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 

2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.). 

§ 9. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się z wykorzystaniem środka transportu przystosowanym do 

bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, zgodnie z Rozdziałem 7 (Transport zwierząt) Ustawy o 

ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.). 

§ 10. Zbieraniem i przetrzymywaniem oraz poszukiwaniem nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

przebywających w schronisku zajmuje się Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  prowadzący działalność go-

spodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej  sp. z o. o. na podstawie stosownej umowy 

zawartej z Urzędem Gminy. 

§ 11. Koszty związane ze zbieraniem zwierząt bezdomnych do punktu opieki zastępczej, schroniska dla 

bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im dalszej opieki ponosi  Gmina Gorzkowice. 

Rozdział 4 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami: opieka weterynaryjna całodobowa w przypadku zdarzeń  

drogowych z udziałem zwierząt, oraz   gospodarstwa rolne zapewniające miejsca  

dla zwierząt gospodarskich 

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwie-

rząt oraz transportu tych zwierząt realizuje Gabinet Weterynaryjny lek wet. Ryszard Rawicki ul. Częstochow-

ska 5a, 97-350 Gorzkowice na podstawie stosownej umowy zawartej z Urzędem Gminy. 

§ 13. 1. Przetrzymywaniem bezdomnych zwierząt gospodarskich zajmuje się Gospodarstwo rolne Pana 

Marka Karlińskiego zam. Szczepanowie 56 97-350 Gorzkowice na podstawie stosownej umowy zawartej z 

Urzędem Gminy. 

2. Gospodarstwo rolne musi spełniać odpowiednie warunki w celu zapewnienia prawidłowej opieki nad 

zwierzętami. 

3. Osoba zajmująca się opieką nad zwierzętami bezdomnymi tymczasowo przebywającymi w gospodar-

stwie, musi posiadać odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przetrzymywanych zwierząt. 

4. Bezdomne Zwierzęta gospodarskie przebywające tymczasowo w gospodarstwie rolnym są objęte opieką 

weterynaryjną. 

§ 14. Wszystkie koszty związane całodobowa opieką weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych oraz 

przetrzymywaniem bezdomnych zwierząt gospodarskich, ponosi Gmina Gorzkowice. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 2748



Rozdział 5 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami:  

opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie zapobieganie bezdomności zwierząt:  

sterylizacja i kastracja zwierząt 

 

§ 15. 1. Program ma na celu prawidłowe funkcjonowanie kota wolno żyjącego w ekosystemie Gminy Gorz-

kowice, wznowienie jego roli jako drapieżnika bytującego obok człowieka oraz jego pierwotnego wpływu na 

ochronę środowiska. 

Zadaniem programu jest utrzymanie stałej zdrowotnej populacji kota wolno żyjącego, profilaktyki zdrowia 

mieszkańców i ich bezpieczeństwa. 

Kot na terenie Gminy Gorzkowice winien mieć ochronę oraz pomoc od władz Urzędu Gminy w postaci rea-

lizowania prawidłowej polityki dotyczącej ochrony kota. 

2. Program będzie realizowany etapami. 

I Etap: 

- edukacja mieszkańców, 

- spis kotów gminnych, 

- utworzenie mapy kocich siedliskowych oraz ich oznaczenie, 

- organizacja opiekunów siedlisk, 

- budowa bazy danych siedlisk i ich opiekunów. 

II Etap: 

- budowa domów kocich i ich ustawienie, 

- zimowe dożywianie, 

- opieka i kontrola karmicieli, 

- kontrola siedlisk. 

§ 16. 1. Urząd Gminy zapewni budki całoroczne, karmę w okresie zimowym społecznym opiekunom ko-

tów wolno żyjących (karmicielom) na podstawie oświadczenia, w którym karmiciel oświadcza, że jest opieku-

nem kotów wolno żyjących, oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

wynikających z realizacji Programu. 
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Przykładowe zdjęcie budki dla kotów 

§ 17. Odłowione zwierzęta bezdomne będą podlegały obligatoryjnej sterylizacji i kastracji którą wykonuje 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt  prowadzące  działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Go-

spodarki Mieszkaniowej sp. z o. o., z którym Urząd Gminy zawarł stosowną umowę. 

§ 18. Urząd Gminy Gorzkowice na podstawie oświadczeń opiekunów kotów wolno żyjących opracuje ma-

py kocich gniazd - największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie gminy w celu kontroli siedlisk i 

zapewnienia im opieki oraz ograniczenia ich rozrodczości. 

§ 19. Urząd Gminy Gorzkowice utworzy rejestr społecznych opiekunów kotów wolno żyjących w celu 

opieki i kontroli karmicieli. 

§ 20. Wszystkie koszty związane  realizacja  działań  niniejszego rozdziału ponosi  Gmina Gorzkowice. 

Rozdział 6 

Zapobieganie bezdomności zwierząt: usypianie ślepych miotów 

§ 21. 1. Gmina pokrywa w 100% koszty uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezpańskich lub posia-

dających właścicieli, którzy nie mają możliwości zapewnienia im opieki  

2. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 

sierpnia 1997 roku realizuje Schronisko dla bezdomnych zwierząt  prowadzące  działalność gospodarczą pod 

nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o., z którym Urząd Gminy zawarł stosowną umo-

wę. 

Rozdział 7 

Zapobieganie bezdomności zwierząt: edukacja 

§ 22. Urząd Gminy w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu podniesie-

nie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w sto-

sunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt mię-

dzy innymi poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, or-

ganizowanie konkursów, festynów oraz udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęć edukacyjnych.  

Rozdział 8 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 23. 1. Odławianie  bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gorzkowice odbywać się będzie według obo-

wiązujących zasad: 

1) Bezdomne zwierzęta, przebywające w granicach administracyjnych Gminy Gorzkowice, zwanej dalej 

Gminą wyłapywane będą przez podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorcę prowadzącego działal-
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ność gospodarczą, spełniającego wymogi, określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdom-

nych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), na podstawie stosownej umowy, zawartej pomiędzy 

podmiotem a Wójtem Gminy Gorzkowice. Zwierzęta będą wyłapywane przez ww. podmiot po uprzednim 

stwierdzeniu takiej konieczności przez pracownika Gminy; 

2) Wyłapane zwierzęta bezdomne będą przewożone i umieszczane w schronisku dla zwierząt bezdomnych, z 

którym Gmina posiada zawartą umowę lub w miejscu tymczasowego przetrzymywania przed przewiezie-

niem do schroniska; 

3) Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka, zostanie odłowione i przekazane na obserwację weteryna-

ryjną, zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

2. Odławianie  zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób: 

1) stały – w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności 

chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa, po ustaleniu miejsca przebywania zwierzęcia; 

2) okresowy – w odniesieniu do większych obszarów Gminy w miarę potrzeb. 

3. Zwierzęta bezpańskie, nieodebrane przez właścicieli z miejsca tymczasowego przetrzymywania lub 

schroniska, w którym zostały umieszczone będą przeznaczone przez to schronisko do adopcji dla osób trzecich, 

po przeprowadzeniu 15 dniowej kwarantanny. 

Rozdział 9 

Finansowanie Programu  

§ 24. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Gorzkowice. Na realiza-

cję Programu w 2019 roku zabezpieczone są w budżecie gminy środki w wysokości około 35.000,00 zł, prze-

znaczone na:  

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 30.000,00 zł, 

b) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie –  250,00 zł, 

c) odławianie bezdomnych zwierząt – 400,00 zł, 

d) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt – 2.000,00 zł, 

e) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 200,00 zł, 

f) usypianie ślepych miotów -  1.000,00 zł, 

g) zapewnienie całodobowe 2.000,00 zł, 

h) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

i) edukacja mieszkańców Gminy Gorzkowice w zakresie opieki nad zwierzętami -  100,00 zł. 

Załączniki: 

- Wzór ulotki – sterylizacja/kastracja, 

- Wzór plakatu, 

- Wzór oświadczenia opiekunów kotów wolno żyjących. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 2748



WZÓR ULOTKI 

Niechciane kociaki albo szczeniaki!!! 

Większa część wszystkich urodzonych każdego roku psów i kotów  

ginie tragicznie albo umiera z braku opieki. 

Sterylizacja i kastracja jest jedynym sposobem 

rozwiązania problemu nad populacji bezdomnych zwierząt. 

Sterylizacja to rutynowy zabieg chirurgiczny wykonywany w Zakładach Weterynaryjnych 

Daję stuprocentową pewność uniknięcia niepożądanej ciąży. 

 

 KOCUR PO KASTRACJI  KOTKA PO STERYLIZACJI 

- żyje dłużej,                                                -        - nie męczy się podczas częstych rui, 

- nie ucieka, nie włóczy się,                               -nie miauczy przeraźliwie, 

-  nie wdaje się w bójki,     - nie ucieka z domu,   

-  nie znaczy terenu swoim zapachem,             - nie rodzi niechcianych kociąt, 

- jest łagodniejszy i spokojniejszy.                -    - nie przyciąga samców.  

PIES PO KASTRACJI                                                           SUKA PO STERYLIZACJI 

- jest mniej pobudliwy i agresywny,         -nie ma cieczki i nie pozostawia śladów, 

- nie walczy z innymi psami,                    -nie rodzi młodych, 

- nie ucieka i nie włóczy się,                                       - nie jest skłonna do ucieczek. 

- jest lepszym stróżem domu.  

 

identyfikacja.pl 

Ważne: sterylizacja zapobiega wielu chorobom 
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WZÓR       

OŚWIADCZENIE 

Opiekuna kotów wolnobytujących w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Gorzkowice 

1. Imię i nazwisko opiekuna kotów wolnobytujących: 

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

2. Adres zamieszkania opiekuna kotów wolnobytujących, numer telefonu: 

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

3. Ilość zwierząt nad którymi opiekę sprawuje opiekun kotów wolnobytujących: 

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

w tym kotek:     ……………………… 

w tym kocurów: ……………………… 

4. wykaz numerów mikroczipów, którymi oznakowane są koty wolnobytujące (z podziałem na kotki i ko-

cury) wraz z informacją o wykonanej już zwierzęciu kastracji/sterylizacji: 

…………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż jestem opiekunem wyżej wymienionych kotów wolnożyjących. 

W przypadku rezygnacji z opieki nad wyżej wymienionymi zwierzętami, w ciągu 7 dni powiadomię o tym 

fakcie Urząd Gminy Gorzkowice. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb wynikają-

cych z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Gorzkowice 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 

zm.). 

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