
 

 

UCHWAŁA NR XVI/89/17 

RADY GMINY GRODZISK 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Grodzisk w 2017 roku 

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, 

z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266, z 2016 r. poz. 1605, poz. 1948, poz. 2102, z 2017 r. poz. 60) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Grodzisk w 2017 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodzisk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Izabela Nowak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 857



Załącznik do uchwały nr XVI/89/17 

Rady Gminy Grodzisk 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Grodzisk w 2017 roku 

WPROWADZENIE 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Grodzisk uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk  

w 2017 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 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 w całym kraju, jak i również w Gminie Grodzisk. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1. Niekontrolowane rozmnażanie, 

2. Porzucenie zwierząt przez właścicieli, 

3. Ucieczki zwierząt, 

4. Łatwość pozyskiwania zwierząt, panujące mody na dane rasy zwierząt, 

5. Brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 

uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:  

1) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt Bezdomnych, z którym Wójt Gminy 

Grodzisk podpisał umowę; 

2) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk w 2017 roku. 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Grodzisk. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) na poziomie Gminy Grodzisk – Wójt Gminy Grodzisk; 

2) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą 

Grodzisk. 

Rozdział 2 

CEL PROGRAMU 

§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi.  

Rozdział 3 

REALIZACJA ZADAŃ 

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Grodzisk realizują: 

1) schronisko poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych do Schroniska wskazanych 

przez policję lub mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy; 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 857



2) Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt 

gospodarskich; 

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

1) Wójt Gminy poprzez: 

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących; 

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

pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu; 

c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących; 

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno 

żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grodzisk realizują: 

1) schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie; 

2) organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania 

zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji 

lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z tym podmiotem. 

§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku dla zwierząt realizują: 

1) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów  sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych 

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

z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek; 

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji 

i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Grodzisk; 

3) Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania 

zabiegów sterylizacji i kastracji; 

4) zwierzęta odłowione po okresie 1-go miesiąca, które nie zostały adoptowane będą sterylizowane lub 

kastrowane. 

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli 

i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić  

im należyte warunki bytowania; 

2) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających 

do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt  

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodzisk oraz na stronie internetowej www.gminagrodzisk.pl;  

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: 

1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów; 

2) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt. 

§ 10. Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2017 r. wskazuje się 

gospodarstwo, z którym Wójt Gminy Grodzisk zawarł stosowne porozumienie w celu właściwej opieki. 

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych udziałem 

zwierząt realizują: 
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1) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki 

weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Grodzisk; 

2) schronisko poprzez zapewnienie dalszej opieki weterynaryjnej. 

Rozdział 4 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 12. Wójt Gminy Grodzisk w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Grodzisk (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) oraz organizacjami 

pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, 

ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji 

zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 5 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 

Gminy Grodzisk na rok 2017 w kwocie 24 300,00 złotych. 

§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.). 
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Załącznik do programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Grodzisk w 2017 roku 

 

L.p. Jednostka realizująca 
Środki 

finansowe 

w zł. 
Zadania 

1.  

Referat Administracyjno-Gospodarczy. 
Urząd Gminy Grodzisk. 

24300,00 

podejmowanie interwencji w sprawach 

kotów wolnożyjących, w tym ich 

dokarmianie, zapewnienie opieki 

zwierzętom gospodarskim, 
1) zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, jako 

uzupełnienie działań w tym zakresie, 

2) działania informacyjno – edukacyjne, 

- prowadzenie akcji zachęcających 

właścicieli psów i kotów do wykonywania 

zabiegów sterylizacji i kastracji, 
- promocja adopcji zwierząt ze schroniska 

oraz prowadzenie działań zmierzających 

do pozyskania nowych właścicieli, m.in.  

umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Grodzisk, oraz na stronie internetowej 

 www.gminagrodzisk.pl  

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Niesienia 

Pomocy Dla Bezdomnych Zwierząt 

„TEMPL” 
05-071 Sulejówek, Długa Szlachecka 

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4 

  

Wyłapywanie i odbieranie z terenu Gminy 

Grodzisk zwierząt:  
-zagubionych,  
- porzuconych, 
- zagrażających bezpieczeństwu 

publicznemu i bezpieczeństwu w ruch 

lądowym,  
- zwierząt chorych,  
- okaleczonych,  
- będących ofiarami przemocy,  
wypadków komunikacyjnych i losowych  
1) transport odłowionych zwierząt 

z miejsca odbioru do miejsca, gdzie 

wyłapywane i odbieranie z terenu Gminy 

Grodzisk zwierząt, będą miały 

zapewnioną:  

-opiekę tymczasową,  
- schronienie,  
- wyżywienie,  
- opiekę weterynaryjną,  
- dozór całodobowy, 
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3. Gabinet Weterynaryjny Lekarz 

Weterynarii Damian Paweł Zaręba 
Żale 17, 17-315 Grodzisk 

 Świadczenie usług weterynaryjnych 

w przypadku zdarzeń losowych z udziałem 

zwierząt mających miejsce na terenie 

gminy Grodzisk w postaci: 
- udzielenia pierwszej pomocy, 
- zbadania ogólnego stanu zdrowia, 
- wykonania niezbędnych zabiegów, 
- szczepienia przeciwko wściekliźnie, 
- w razie konieczności bezzwłocznego 

uśmiercenia 
- usypiania ślepych miotów. 

4. Gospodarstwo rolne zapewniające 

miejsce dla zwierząt gospodarskich 

Wojtkowski Jan Kosianka Leśna 15, 

17-315 Grodzisk. 

 Zapewnienie tymczasowej opieki nad 

zwierzętami gospodarskimi tj: 
- schronienie, 
- wyżywienie, 
- opiekę weterynaryjna, 
- dozór całodobowy. 
w przypadku zdarzeń losowych w innych 

gospodarstwach rolnych mających miejsce 

na terenie gminy Grodzisk. 
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