
 

UCHWAŁA NR IV/16/15 

RADY GMINY STRZELCE WIELKIE 

z dnia 27 stycznia 2015 r. 

 

 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie gminy 

Strzelce Wielkie w 2015 roku. 

 

 

Na podstawie art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 856) po uzyskaniu 

odpowiednich opinii uchwala się , co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Strzelce Wielkie” 

na okres od 1 stycznia o 31 grudnia 2015 roku, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

 

                 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 Przewodniczący  Rady  Gminy  

       Eugeniusz  Kowalski 

 



 

 

                                                                                                                         Załącznik do Uchwały Nr IV/16/15 

                                                                                                                         Rady Gminy Strzelce Wielkie 

                                                                                                                         z dnia 27 stycznia 2015r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE STRZELCE WIELKIE 

NA ROK 2015  

 

§ 1 

Wprowadzenie  

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 

Gminie Strzelce Wielkie zwany w dalszej części Programem jest zgodny z ustawą o 

ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.  

2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań 

realizowanych w roku 2015 w ramach programu wraz ze wskazaniem realizujących je 

jednostek. 

3. W programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami art. 11 a 

ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zmianami) oraz wnioskami 

wynikającymi z działań podejmowanych do tej pory w zakresie dotyczącym bezdomnych 

zwierząt na terenie Gminy. 

 

 

§ 2 

Cele programu 

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 17 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856  

ze zmianami). 

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt. 

3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 

4. Edukacja mieszkańców Gminy Strzelce Wielkie w zakresie humanitarnego traktowania 

zwierząt. 

5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności 

psów i kotów. 

 



 

                                                                       § 3 

Zadania w ramach programu 

W ramach programu Gmina Strzelce Wielkie realizuje następujące zadania: 

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. Usypianie ślepych miotów. 

6. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt.  

 

 

§ 4 

Wykonawcy programu 

Realizację zadań w ramach programu prowadzi Urząd Gminy Strzelce Wielkie jako 

koordynator  poprzez: 

1. Schronisko dla zwierząt w Łodzi, zwane w dalszej części Schroniskiem w zakresie 

dotyczącym zwierząt bezdomnych, tj. zadań wymienionych w § 3 pkt. 1 ,3 - 5 . 

2. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt przez współprace z organami wymienionymi w ust. 1, w zakresie zadań 

wymienionych w § 3 pkt. 2, 5; 

3. Zakład lecznictwa dla zwierząt i lekarza weterynarii, prowadzącego zarejestrowaną 

działalność leczenia zwierząt oraz gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt 

gospodarskich. 

 

 

 

                                                               § 5 

Obowiązki mieszkańców 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt i regulaminem utrzymania porządku i czystości w 

gminie nakłada się określone obowiązki na mieszkańców gminy posiadających zwierzęta 

domowe poprzez: 

1. Zapewnienie zwierzętom pomieszczeń chroniących je przed zimnem, upałami i 

opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiających 

swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.  



2. Możliwość wybiegu zwierząt domowych będących na uwięzi w sposób stały nie 

krócej niż 12 godzin w ciągu doby. Przebywanie na uwięzi  nie może  powodować u 

zwierzęcia uszkodzenia ciała lub cierpienia oraz zapewnić możliwość niezbędnego 

ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.    

 

 

                                                                       § 6 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

1. Schronisko przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu 

wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Strzelce Wielkie, koordynatorem 

działań i pełniący funkcje jest pracownik Urzędu Gminy - Marta Pacak.  

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Regulamin 

Schroniska dla zwierząt w Łodzi z którym Gmina Strzelce Wielkie posiada stosowną 

umowę. 

 

 

                                                                       § 7 

Opieka nad wolnożyjącymi kotami 

1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi 

granicami Gminy Strzelce Wielkie realizuje się przy współpracy Gminy z organizacjami 

społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 

2) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno 

żyjących, 

3) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów, 

4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt. 

 

 

 

 

§ 8 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub 

zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 



2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy 

Strzelce Wielkie podlegają stałemu odławianiu – zgłoszenia od mieszkańców Gminy  

o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich lub 

Schronisko. 

3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia, zdrowia wyłapywanych zwierząt, 

a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie 

zwierząt. 

5. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska. 

6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa 

rolnego. 

 

 

§ 9 

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku zgodnie z 

Regulaminem Schroniska dla zwierząt w Łodzi. 

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają: 

1) zwierzęta w okresie do 14 dni, licząc od dnia umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi 

na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, 

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi 

na stan zdrowia lub wiek. 

 

 

§ 10 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

1. Zwierzęta przebywające w Schronisku po odbyciu 14 dniowej kwarantanny zostają 

poddane zabiegom lekarsko – weterynaryjnym zgodnie z Regulaminem schroniska  

i następnie mogą być przeznaczone do adopcji. 

2. Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód 

tożsamości z adresem zameldowania,  po podpisaniu umowy adopcyjnej. 

3. Schronisko umożliwia osobom chcącym oddać zwierzę nieodpłatne zbycie zwierzęcia 

domowego poprzez umieszczenie stosownej informacji wraz ze zdjęciem zwierzęcia na 

stronie internetowej Schroniska. 

 

 



§ 11 

 Usypianie ślepych miotów 

1. Bezpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane jest w Schronisku. 

2. Zabiegi usypiania tzw. ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zapewniający opiekę 

lekarsko-weterynaryjną zwierzętom domowym przebywającym w Schronisku. 

 

 

§ 12 

Odławianie zwierząt, które utraciły właściciela 

1. Odławianie zwierząt, które utraciły właściciela w wyniku zdarzeń losowych ( np. w 

wyniku wypadku, zgonu właściciela lub pobytu w szpitalu) i wskazanie przez Gminę 

gospodarstwa rolnego  w celu zapewnienia miejsca dla tych zwierząt gospodarskich. 

Nastąpi to  na podstawie umowy zawartej przez Gminę z właścicielem gospodarstwa  

w razie okoliczności wymagającej interwencji. Jednocześnie z umieszczeniem 

zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego 

właściciela dla tych zwierząt lub skierowania do Schroniska.  

 

 

                                                                    § 13 

 Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich  we wskazanym gospodarstwie rolnym  

1. Gospodarstwo rolne  w  Strzelcach Wielkich przyjmuje i zapewnia opiekę zwierzętom 

gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Strzelce 

Wielkie. Właścicielem gospodarstwa jest Pani Anna Klimczyk zam. ul. 17 Stycznia 36, 

98-337 Strzelce Wielkie. 

 

 

§ 14 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt  

1. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub 

życia niezbędna jest pomoc lekarsko-weterynaryjna, na terenie wyznaczonym 

administracyjnymi granicami gminy Strzelce Wielkie, realizowana jest poprzez: 

1) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej przez zakłady lecznictwa dla zwierząt lub 

lekarzy weterynarii, prowadzących zarejestrowaną działalność lecznictwa zwierząt; 



2) zawarcie umowy z lekarzem weterynarii z terenu gminy lub gminy sąsiedniej  

świadczącym opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 

Zgodnie z zawartą umową całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt zapewnia lekarz weterynarii Dariusz Lewandowski 

prowadzący zarejestrowaną działalność leczenia zwierząt w lecznicy mieszczącej się w 

Nowej Brzeźnicy ul. Długosza 24, 98-331 Nowa Brzeźnica.  

 

 

§15 

Zwiększenie świadomości właścicieli zwierząt 

1. Zwiększenie świadomości właścicieli zwierząt domowych na temat ich odpowiedzialności 

za swoje zwierzęta i ich potomstwo poprzez propagowanie tematu na zebraniach 

wiejskich, spotkaniach z sołtysami, poprzez stronę internetową Gminy Strzelce Wielkie  

i na lekcjach wychowania w tutejszych szkołach. 

 

 

§ 16 

Zadania o charakterze edukacyjno – informacyjnym 

1. W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno-

informacyjnym, przy współpracy z organizacjami wymienionymi w § 4 ust. 2: 

1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich 

humanitarnego traktowania, 

2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów, 

3) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych, 

4) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz 

propagowanie zakupu zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów z 

legalnych źródeł,  

5) numer kontaktowy instytucji, do której należy kierować zgłoszenia dotyczące 

bezdomnych zwierząt, Policja telefon 34 311 41 11, 

6) Urząd Gminy Strzelce Wielkie telefon 34 311 07 78, 

7) Lekarz weterynarii – Dariusz Lewandowski tel. 34 311 07 59, 

8) Właściciel gospodarstwa rolnego – Anna Klimczyk tel. 666 130 745. 

 

 

 

 

 



Finansowanie programu 

1. Na realizację Programu na rok 2015 planuje się kwotę – 17.000 zł, w zakresie dotyczącym 

zwierząt domowych i ze zdarzeń drogowych, przeznaczono na: 

1) zadania realizowane przez Schronisko dla zwierząt w ramach Programu –  15.000  zł, 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami tj. sterylizację kotek – 250,00  zł i dokarmianie – 

250,00  zł, 

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych, 

tj. umowę z lekarzem weterynarii –  900,00 zł, 

4) zapewnienie miejsca (budynek) dla bezdomnych zwierząt gospodarskich i zawarcie 

umowy - zlecenie z terenu Gminy Strzelce Wielkie w gospodarstwie rolnym 

należącym do zleceniobiorcy – 600,00 zł; 

W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do gospodarstwa, 

leczenia oraz utrzymania pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela, albo z 

dochodów uzyskanych ze sprzedaży. 

 

 

 

 


