
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/478/2014 

RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice w 2014 roku" 

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

Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.645, poz. 1318 ), Rada Miejska w Krzeszowicach 

uchwala, co następuje. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Krzeszowice w 2014 r.”. 

2. Program stosuje się do bezdomnych zwierząt domowych, gospodarskich oraz wolno żyjących kotów, 

przebywających w granicach administracyjnych gminy Krzeszowice. 

§ 2. Ilekroć mowa w uchwale o: 

1) Programie – należy przez to rozumieć Program, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

2) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, prowadzone przez Jana 

Michalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PLAMA Jan Michalski”, wpisaną do 

ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez wójta gminy Racławice, REGON 120093000, NIP 

637-133-58-44, z/s Racławice nr 91, 32-222 Racławice, 

3) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która dobrowolnie sprawuje opiekę nad kotami 

wolno żyjącymi lub współpracuje z gminą Krzeszowice w procesie adopcyjnym bezpańskich psów, które 

nie zostały przewiezione do Schroniska, 

4) Gminie – należy przez to rozumieć obszar w granicach administracyjnych miasta i gminy Krzeszowice, 

5) organizacji społecznej– należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt, 

6) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, 

7) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza, 
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8) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 

9) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie powinno się 
ich wyłapywać, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia, 

10) ustawie – oznacza ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2013r. Nr 856), 

11) dokarmianiu – oznacza dostarczanie pożywienia zwierzętom bezdomnym, głównie kotom wolno żyjącym, 

w określonym miejscu, w okresie jesienno-zimowym (gdy temperatura spadnie poniżej 0ºC) przez 

opiekunów społecznych zwierząt. 

§ 3. 1. Celem przyjęcia Programu jest: 

1) przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, 

2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów, 

3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym wolnożyjącym kotom, 

4) edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 

5) promowanie właściwych postaw i zachowań wobec bezdomnych zwierząt. 

2. Realizacja Programu obejmuje: 

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, 

9) znakowanie zwierząt w gminie. 

Rozdział 2. 
Uczestnicy Program 

§ 4. 1 . Gmina zapewnia realizację Programu za pośrednictwem 

1) Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, 

2) schroniska, 

3) Straży Miejskiej w Krzeszowicach. 

2. W realizacji Programu mogą uczestniczyć: 

1) opiekunowie społeczni, 

2) organizacje społeczne, 

3) placówki oświatowe. 

Rozdział 3. 
Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt 

oraz ograniczenie populacji bezdomnych psów i kotów 

§ 5. 1. Celem przeciwdziałania bezdomności zwierząt jest: 

1) umożliwienie szybkiej identyfikacji znalezionego zwierzęcia i przekazanie go właścicielowi/opiekunowi, 

2) umożliwienie właścicielom i opiekunom zwierząt sprawnego ich odnalezienia, 
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3) zapewnienie bezdomnym zwierzętom stałej adopcji lub tymczasowej opieki do czasu znalezienia stałego 

miejsca pobytu. 

2. Gmina przeciwdziała bezdomności zwierząt poprzez: 

1) odławianie z terenu Gminy bezdomnych zwierząt, 

2) przekazanie pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon 

właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela, 

3) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom, zabranym 

z terenu Gminy oraz zwierzętom, które utraciły właściciela, 

4) podejmowaniu działań, celem odszukania poprzednich właścicieli lub znalezienia nowych właścicieli dla 

zwierząt bezdomnych, przebywających tymczasowo pod opieką Gminy, 

5) czasowe przetrzymywanie zwierząt z terenu Gminy, do chwili odnalezienia dotychczasowego właściciela 

lub do czasu oddania zwierzęcia do adopcji, w hotelu dla zwierząt, 

6) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

7) transport bezdomnych zwierząt do schroniska, 

8) zapewnienie całodobowej pomocy weterynaryjnej, w miejscu zdarzenia, bezdomnym, rannym zwierzętom, 

będących po kolizjach drogowych i innym, u których wymagana jest interwencja weterynaryjna, 

w tym transport do lecznicy weterynaryjnej, 

9) współpracę z osobami fizycznymi, które zadeklarowały chęć adopcji bezdomnego zwierzęcia, poprzez 

pokrycie kosztów zakupu karmy, szczepienia lub sterylizacji bezdomnych samic, 

10) nieodpłatne, elektroniczne znakowanie psów, których właściciele na stałe zamieszkują na terenie Gminy, 

11) sterylizację i kastrację zwierząt, przebywających w schronisku, 

12) sterylizację i kastrację wolnożyjących kotów. 

3. Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez: 

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Krzeszowicach tj. umieszczanie na tej stronie zdjęć i informacji, dotyczących wyłapanych 

zwierząt oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na terenie Gminy, 

2) prowadzenie za pomocą lokalnej prasy akcji, zachęcających do adopcji bezdomnych zwierząt, 

3) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt z terenu Gminy za pośrednictwem schroniska. 

4. Szczegółowe zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami i współpracy z opiekunami społecznymi 

zostaną określone w Zarządzeniu Burmistrza Gminy w postaci Regulaminu. 

§ 6. 1. Prowadzący Schronisko jest zobowiązany do właściwej opieki nad przebywającymi tam zwierzętami 

poprzez: 

1) zapewnienie opieki weterynaryjnej oraz podstawowych, niezbędnych warunków socjalno-bytowych, 

2) wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, odebranych z terenu Gminy Krzeszowice, 

przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki 

utrzymania, 

4) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, dla których brak jest możliwości zapewnienia właścicieli, 

przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii, 

5) zapewnienie całodobowej pomocy weterynaryjnej, w miejscu zdarzenia, bezdomnym, rannym zwierzętom, 

będących po kolizjach drogowych i innym, u których wymagana jest interwencja weterynaryjna, 

w tym transport do lecznicy weterynaryjnej. 

2. Adopcja zwierzęcia ze schroniska jest możliwa jedynie pod warunkiem wykonania zabiegu sterylizacji 

lub kastracji, w celu pozbawienia go w sposób trwały zdolności płodzenia chyba, że istnieją szczególne 

przeciwwskazania, a zwłaszcza: 
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1) nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia, 

2) zwierzę jest oznakowane w sposób wskazujący na to, że pochodzi z zarejestrowanej hodowli i właściciel 

nie zrzekł się prawa własności. 

§ 7. 1. Gmina realizuje, za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt 
Spółka z o.o.; NIP 5833081054, z/s ul. Wrocławska 21, 80-155 Gdańsk, Program rejestracji i identyfikacji 

psów wraz z elektroniczną, dostępną internetowo bazą danych na terenie Gminy. 

2. Znakowanie psów, polegające na wszczepieniu elektronicznych identyfikatorów pod skórę psów, których 

właściciele na stałe zamieszkują na terenie Gminy, wykonywane jest nieodpłatnie, w wyznaczonych lecznicach 

weterynaryjnych. Zadanie jest finansowane ze środków budżetu Gminy. 

Rozdział 4. 
Opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie i sterylizacja 

§ 8. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez: 

1) działania zapobiegające wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych - wykonanie zabiegów sterylizacji 

kotek wolno żyjących, przebywających na terenie Gminy, 

2) współpracę z opiekunami społecznymi kotów wolno żyjących w zakresie przeciwdziałania bezdomności, 

3) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, której ilość zależy od liczby 

dokarmianych kotów oraz wysokości środków finansowych w danym roku budżetowym. 

2. Gmina finansuje zabiegi sterylizacji, współpracując przy ich realizacji z opiekunami społecznymi. 

3. Zabiegi wykonywane są w gabinecie weterynaryjnym, wyłonionym w drodze postępowania 

o zamówienie publiczne, w danym roku budżetowym. 

4. Zwierzęta na zabieg sterylizacji są dostarczane do gabinetu weterynaryjnego przez opiekunów 

społecznych, we własnym zakresie i wypuszczane niezwłocznie, po zakończeniu okresu rekonwalescencji, 

w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia. 

5. Opiekun społeczny jest obowiązany wypełnić wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji 

w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. Wzór 

wniosku o udzielenie skierowania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, natomiast wzór skierowania 

stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

6. Osoba pełniąca funkcję opiekuna społecznego zobowiązana jest do wypełnienia i złożenia deklaracji 

opiekuna społecznego zwierząt, do przestrzegania zasad „Regulaminu współpracy z opiekunami społecznymi 

zwierząt oraz postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy”. 

7. Gmina prowadzi rejestr współpracujących z nią opiekunów społecznych. 

8. Gmina, przy współudziale opiekunów społecznych, tworzy sieć punktów przebywania wolno żyjących 

kotów, stanowiących miejsca lokalizacji budek dla kotów i ich dokarmiania. 
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Rozdział 5. 
Zwierzęta gospodarskie 

§ 9. Wyznacza się gospodarstwo rolne, zlokalizowane w miejscowości Czerna 119, 32-065 Krzeszowice 

w celu zapewnienia miejsca opieki dla zwierząt gospodarskich, czasowo odebranych właścicielom lub 

opiekunom. 

Rozdział 6. 
Edukacja 

§ 10. 1. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt skierowana jest 

w szczególności do właścicieli i opiekunów zwierząt. 

2. Celem edukacji jest: 

1) wzrost świadomości co, do roli właściciela i opiekuna zwierzęcia, 

2) wzrost poczucia odpowiedzialności za utrzymywane zwierzę, 

3) wzrost wrażliwości co, do potrzeb utrzymywanych zwierząt, 

4) wzrost wiedzy co, do skutku nieodpowiedzialnego traktowania zwierząt, w tym dopuszczania do 

niekontrolowanego rozrodu i porzucania zwierząt. 

3. Gmina realizuje zadanie poprzez współpracę z Organizacjami społecznymi, z innymi zainteresowanymi 

współpracą instytucjami oraz poprzez publikacje rozpowszechniane na terenie jednostek współpracujących, na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach i środki masowego przekazu. 

Rozdział 7. 

Promocja właściwych postaw oraz zachowań wobec zwierząt bezdomnych 

§ 11. 1. Promocja właściwych postaw oraz zachowań wobec zwierząt bezdomnych jest skierowana do 

wszystkich mieszkańców i osób przebywających na terenie Gminy. 

2. Celem promocji jest: 

1) podniesienie wrażliwości wobec potrzeb zwierząt bezdomnych, 

2) umocnienie humanitarnej postawy wobec problemu bezdomności zwierząt, 

3) utrwalenie zachowań udzielania właściwej pomocy zwierzętom bezdomnym. 

§ 12. Gmina prowadzi działania promocyjne między innymi poprzez rozpowszechnianie informacji, ulotek, 

plakatów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie 

urzędu, jak również w poszczególnych sołectwach oraz w środkach masowego przekazu. 

Rozdział 8. 
Postanowienia końcowe 

§ 13. 1. Na realizację zadań, określonych w Programie, Gmina przeznacza w budżecie na rok 2014 kwotę 
w wysokości 179.985,00 zł. 

2. Wskazane środki finansowe będą wydatkowane na: 

1) odławianie z terenu Gminy bezdomnych psów, ich transport i opiekę w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt, powierzone firmie: „PLAMA Jan Michalski”, Racławice 91,32-222 Racławice; 

w wysokości: 146.985,00 zł brutto, 

2) program identyfikacji i rejestracji psów, realizowany przez Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji 

Zwierząt Sp. z o.o. z/s 80-155 Gdańsk. ul. Wrocławska 21, w wysokości: 10.000,00 zł brutto, 

3) sterylizację bezdomnych kotów, realizowaną przez lek. wet. Lesława Gadowskiego, prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą: Przychodnia Weterynaryjna ANIMALS- VET L. Gadowski, ul. J. 

Dąbrowskiego 2, 32-065 Krzeszowice, w wysokości 5.000,00 zł brutto, 
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4) czasowe przetrzymywanie zwierząt w hotelu, do chwili odnalezienia dotychczasowego właściciela lub do 

czasu oddania zwierzęcia do adopcji, w wysokości 5.000,00 zł brutto, 

5) zakup leków i karmy dla bezdomnych zwierząt, w tym dokarmianie wolno żyjących kotów, w wysokości 

2.500,00 zł brutto, 

6) współpracę z osobami fizycznymi, które zadeklarowały chęć adopcji bezdomnego zwierzęcia, poprzez 

pokrycie kosztów szczepienia lub sterylizacji bezdomnych samic, w wysokości 2.500,00 zł brutto, 

7) zapewnienie miejsca opieki i leczenia dla zwierząt źle traktowanych, tymczasowo odebranych 

właścicielom, w wysokości 5.000,00 zł brutto, 

8) zapewnienie miejsca opieki dla zwierząt gospodarskich na terenie gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego 

w miejscowości Czerna 119, 32-065 Krzeszowice, w wysokości 3.000,00 zł brutto. 

3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Krzeszowice, przyjęty niniejszą uchwałą obowiązuje do dnia wejścia w życie uchwały na kolejny rok, zgodnie 

z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.645, 

poz. 1318 ). 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice. 

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXIX/323/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2013r. 

w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice”. 

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

Województwa Małopolskiego.  

  

  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

 

mgr Stanisława Grzęda 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XLIII/478/2014 

Rady Miejskiej w Krzeszowicach 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 

 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA 

NA ZABIEG STERYLIZACJII BEZDOMNYCH KOTEK 
w ramach „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Krzeszowice” 

 Imię i nazwisko opiekuna społecznego zwierząt lub jednostki zgłaszającej 

 

 Adres zamieszkania lub siedziby, 

numer telefonu 

 

 Opis i liczba zwierząt zgłoszonych do zabiegu sterylizacji (szt) 
 

 

 Miejsce przebywania zwierząt  

 Dostarczenie zwierząt do Gabinetu Weterynaryjnego nastąpi w okresie  

Oświadczam, że kotki zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji są kotkami 
bezdomnymi. 

Opiekun społeczny zobowiązuje się : 

- uzgodnić, ze wskazanym lekarzem weterynarii, termin wykonania zabiegu sterylizacji, 

- dostarczyć bezdomną kotkę do miejsca wykonania zabiegu sterylizacji, we własnym zakresie, 

- odebrać kotkę po wykonanym zabiegu, we własnym zakresie, 

- zapewnić kotce opiekę, do czasu powrotu wszystkich jej czynności fizjologicznych do normy, 

- wypuścić zwierzę, niezwłocznie po zakończeniu okresu rekonwalescencji, w miejscu jego wcześniejszego 

pochwycenia 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 

wynikających z realizacji  programu zapobiegania bezdomno ś ci zwierz ą t na terenie  Gminy  

Krzeszowice zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. 

Nr 101,poz. 926 ze zm.) 

Krzeszowice, dnia ……………………    ……………………………………… 

podpis opiekuna społecznego 

Opiekun społeczny nie będzie obciążony żadnymi kosztami przez Wykonawcę, z którym Gmina 

podpisała umowę na wskazaną usługę. 

Opiekun społeczny nie będzie otrzymywał, ze strony Urzędu Miejskiego, żadnego wynagrodzenia za 

dostarczenie, odbiór i opiekę nad zwierzęciem po wykonanym zabiegu. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Stanisława Grzęda
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIII/478/2014 

Rady Miejskiej w Krzeszowicach 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 

 

 

SKIEROWANIE NA ZABIEG STERYLIZACJI 
w ramach „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Krzeszowice” 

 

      Krzeszowice, dnia………………….…… 

 

Urząd Miejski w Krzeszowicach 

Wydział Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej 

ul. Grunwaldzka 4 

32-065 Krzeszowice 

 

 

SKIEROWANIE NA ZABIEG STERYLIZACJI 

 
w ramach „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Krzeszowice” 

Niniejszym kieruję bezdomne koty, w liczbie …………. (opis zwierząt: 
………………………………….. 

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

……………………………………………………….), 

zgłoszone przez Panią/ Pana: ……………………………………………………………………………… 

zam.……………………………………………..……….…………………………………………….…… 

na zabieg sterylizacji w gabinecie weterynaryjnym, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia pn. „Wykonanie zabiegu sterylizacji bezdomnych kotek, pochodzących z terenu Gminy 

Krzeszowice”. 

…………………………………… 

podpis pracownika  

 

Oświadczenie opiekuna społecznego: 

1. Oświadczam, że zwierzęta, zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji, są zwierzętami 

bezdomnymi. 

2. W ramach współpracy lub pełnienia funkcji opiekuna społecznego zobowiązuję się do: 

- uzgodnienia, ze wskazanym przez Urząd Miejski w Krzeszowicach, lekarzem weterynarii, 

terminu wykonania zabiegu sterylizacji, 
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- dostarczenia bezdomnego zwierzęcia do miejsca wykonania zabiegu, 

- odbioru zwierzęcia po wykonanym zabiegu, 

- zapewnienia opieki zwierzęciu do czasu powrotu wszystkich jego czynności fizjologicznych do normy 

i wypuszczenia go, niezwłocznie po zakończeniu okresu rekonwalescencji, w miejscu jego wcześniejszego 

pochwycenia i powiadomienia o terminie wypuszczenia Urząd Miejski w Krzeszowicach . 

………………………………….     ………………………………… 

miejscowość i data       podpis opiekuna społecznego 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Stanisława Grzęda
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