
UCHWAŁA NR VI/31/2019
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j Dz. U. 
z 2019 r. poz. 122), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nidzicy oraz po zasięgnięciu 
opinii Kół Łowieckich działających na terenie gminy Janowiec Kościelny Rada Gminy Janowiec Kościelny 
uchwala, co następuje:

§ 1.      Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2019 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY

Marianna Malinowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 maja 2019 r.

Poz. 2535



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/2019 

Wójta Gminy Janowiec Kościelny 

z dnia 25 marca 2019 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Janowiec Kościelny w 2019 roku 

WPROWADZENIE 

§ 1 Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Janowiec Kościelny uchwały w sprawie “Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Janowiec Kościelny w 2019 roku” zwanego dalej Programem jest art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122) 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 również na terenie Gminy Janowiec 
Kościelny 
 
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. 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 2 Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1. Schroniskach, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  w Tatarach 30A 
koło Nidzicy prowadzone przez Ekologiczny Związek Gmin “Działdowszczyzna” - Komunalny Zakład 
Gospodarki Odpadami “Osadus” z siedzibą na ul. Przemysłowej 61 w Działdowie 
2. Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć 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, 
3. Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z 
człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w 
charakterze jego towarzysza, 
4. Zwierzętach gospodarskich, należy prze to rozumieć zwierzęta, których chów lub hodowla 
prowadzona jest w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej 
lub wykorzystywanych również jako materiał reprodukcyjny, 
5. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim), 
6. Programie, należy przez to rozumieć  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Kościelny  w 2019 roku   
 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 
§ 3 Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Kościelny 
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 
Zadania priorytetowe Programu to: 
1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt, 
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2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Janowiec Kościelny, 
3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
4. Odławianie bezdomnych zwierząt, 
5. Wskazanie gospodarstwa rolnego celem zapewnienia miejsca pobytu dla zwierząt 
gospodarskich.  
6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, 
7. Zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym, w tym ich dokarmianie po przez stworzenie miejsc, 
w których koty będą karmione, 
8. Usypianie ślepych miotów, 
9. Edukacja mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny w zakresie opieki nad zwierzętami. 
 

OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 
§ 4 Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów, odbywa się: 
a. poprzez obligatoryjne przeprowadzenie 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, 
b. poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonania zabiegów 
sterylizacji i kastracji. 
 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 
§ 5 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Janowiec Kościelny realizują: 
1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tatarach 30A koło Nidzicy prowadzone przez 
Ekologiczny Związek Gmin “Działdowszczyzna” - Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami 
“Osadus” z siedzibą na ul. Przemysłowej 61 w Działdowie, 
2. Gospodarstwo rolne Joanna Antczak, Pokrzywnica Wielka 18, 13 – 111 Janowiec Kościelny w 
zakresie zwierząt gospodarskich, 
3. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad 
zwierzętami bezdomnymi. 
 
 
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się poprzez: 
1. Schroniska - poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i 
oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte 
warunki bytowania, 
2. Promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, prowadzenie działań zamierzających do pozyskania 
nowych właścicieli, m.in. umieszczenie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu 
oraz portalach społecznościowych, 
3. Przez organizacje pozarządowe. 
 
Odławianie bezdomnych zwierząt Gminy Janowiec Kościelny odbywa się poprzez: 
1. Schronisko, 
2. Gospodarstwo rolne, o którym mowa w § 5 pkt 2, dla zwierząt gospodarskich odebranych 
dotychczasowemu właścicielowi lub opiekunowi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia 
zwierzęcia, 
3. Organizacje pozarządowe, które posiadają przeszkolonych przedstawicieli w zakresie 
odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką 
organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy 
Janowiec Kościelny. 
 
Zasady odławiania bezdomnych zwierząt: 
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1. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie się odbywało na podstawie uchwały Nr V/27/11 Rady 
Gminy Janowiec Kościelny z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na 
terenie gminy Janowiec Kościelny oraz zapewnienia im dalszej opieki. 
 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizuje: 
1. Gabinet Weterynaryjny Krzysztof Puchalski, Janowiec Kościelny 83A, 13-111 Janowiec 
Kościelny na podstawie umowy zawartej z Gminą Janowiec Kościelny. 
 
Usypianie ślepych miotów: 
1. Usypianie ślepych miotów może wykonywać wyłącznie lekarz weterynarii, a zwłoki uśpionych 
zwierząt muszą być odebrane przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia. 
 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest przez: 
1. W uzasadnionych przypadkach, w wyniku zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców  będą 
podejmowane działania mające na celu dokarmianie kotów wolno żyjących. Czynność ta, będzie 
wykonywana przez pracownika Urzędu Gminy Janowiec Kościelny, zakupu karmy będzie dokonywała 
Gmina. 

 
 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 
§ 6 Działania edukacyjne prowadzone są we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz 
organizacjami pozarządowymi m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, 
ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji a także adopcji zwierząt 
bezdomnych. 
 

FINANSOWANIE PROGRAMU 
 

§ 7 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 
Gminy Janowiec Kościelny na rok 2019 w kwocie 28 000,00 zł., z czego: 
 
a) odławiania bezdomnych zwierząt – 1 000,00 zł 
b) utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 24 000,00 zł 
c) usługi weterynaryjne w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt –  1 000,00 zł 
d) zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 200,00 zł 
e) usypianie ślepych miotów – 800,00 zł 
f) sterylizację lub kastrację psów i kotów – 1 000,00 
 
2. W przypadku zaistniałej potrzeby oraz w miarę posiadanych środków kwota zostanie zwiększona. 
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