
UCHWAŁA NR III/45/2015
RADY GMINY STĘŻYCA

z dnia 3 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Stężyca w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.) i art. 11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 
856 z późn. zm.) po zaopiniowaniu projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stężyca w 2015 r, przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach, 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals" w Gdyni i Zarządy Kół Łowieckich będących 
dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich na obszarze Gminy Stężyca uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Stężyca w 2015 roku'', który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stężyca

Stefan Literski
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Załącznik do Uchwały Nr III/45/2015

Rady Gminy Stężyca

z dnia 3 marca 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Stężyca w 2015 roku

§ 1. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych, a w 
szczególności do psów i kotów przebywających w administracyjnych granicach Gminy Stężyca.

§ 2. Cel Programu.

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856).

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

§ 3. Realizatorzy Programu.

1. Gmina Stężyca.

2. Schronisko dla zwierząt na podstawie umowy podpisanej z Gminą.

3. Lekarz Weterynarii na podstawie umowy podpisanej z Gminą.

4. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt we współpracy z organami Gminy.

5. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wójt Gminy za pośrednictwem 
Wydziału Gospodarki w Urzędzie Gminy Stężyca oraz Policji. Wydział ten współpracuje w przedmiotowym 
zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko-weterynaryjnym.

§ 4. Cel oznaczony w § 1 pkt 1 Gmina realizuje przez:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, na podstawie umów podpisanych 
przez Gminę z jednostkami je prowadzącymi.

2. Ustalenie ewentualnych miejsc występowania kotów wolno żyjących i w razie konieczności ich 
dokarmianie.

3. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z którymi Gmina zawrze indywidualną

umowę o sprawowanie opieki.

§ 5. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest 
poprzez schronisko które posiada, miejscową decyzje zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności, numer 
weterynaryjny, który nadaje Państwowa Inspekcja Weterynaryjna zgodnie z miejscem prowadzonej działalności 
oraz spełnia warunki określone w odrębnych przepisach.

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

1) ustalenie miejsca (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące.

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscu ich przebywania.

3) zapewnianie im miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy.

2. W/w zadania powierzane będą realizacji jednostkom organizacyjnym gminy wskazanym przez Wójta oraz 
realizowane będą we współdziałaniu z organizacjami społecznymi.

§ 7. 1. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:

1) interwencyjne,
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2) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu.

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki w stosunku, do których 
nie istnieje możliwość ustalenia ich właścicieli, lub innej osoby odpowiedzialnej, pod której opieką dotychczas 
pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3. Dalszą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami o których mowa w ust. 2, Gmina zapewnia podpisując umowę 
z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie, którego adres podaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

4. Informacje o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy oraz za 
pośrednictwem Sołtysów.

5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, które nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także 
nie będzie im zadawał cierpienia, przy całkowitym zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom.

6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego 
i humanitarnego przewozu zwierząt żywych.

7. Wyłapane bezdomne zwierzęta będą umieszczane w schronisku dla zwierząt w miejscowości Kościerzyna ul. 
Przemysłowa 43.

§ 8. 1. Gmina organizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na 
zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich 
w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji 
w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy 
w tym na stronach internetowych,

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

§ 10. 1. W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt dokonywane będą uśpienia ślepych miotów psów 
i kotów.

2. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy dla zwierząt lub 
w schronisku w gabinecie weterynaryjnym, z zachowaniem humanitarnego stosunku pracownika do czworonoga.

3. Fakt uśpienia ślepych miotów w schronisku odnotowuje się w ewidencji zwierząt.

4. Uśpieniu podlegać mogą zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich 
właścicieli lub są chore i nie rokują nadziei na poprawę zdrowia.

5. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie 
służby do tego przeznaczone.

§ 11. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 
gospodarskich, następuje na podstawie umowy.

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmuje starania w zakresie znalezienia 
nowego właściciela dla tych zwierząt lub przekazuje je właścicielowi gospodarstwa, w którym zostały 
umieszczone.

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizowany jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.

§ 13. 1. Zadania wymienione w § 7 ust. 5 i 6 realizuje Centrum Pomocy Zwierząt C.P.Z. Spółka z o. o. ul. 
Przemysłowa 43, 83-400 Kościerzyna,

2. Zadania wymienione w § 4 ust. 3 realizuje gospodarstwo rolne Pana Romana Gostkowskiego z siedzibą 83-
322 Gapowo 41.

Id: 796CC162-0F74-42E4-A8AA-B746ED4CC328. Podpisany Strona 2



3. Zadania wymienione w § 12 realizuje lekarz weterynarii - Wojciech Bronk, Gabinet Weterynarii przy ul. 
Słonecznej 5, 83-322 Klukowa Huta.

§ 14. 1. Zapewnia się środki finansowe na realizację zadań Gminy wynikające z niniejszego programu 
w wysokości 30000 złotych.

2. Rada Gminy uchwalając coroczną wysokość podatku od posiadania psa zapewniać będzie mechanizmy 
finansowe zachęcające mieszkańców Gminy do sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt pozostających 
pod tymczasową opieką Gminy.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.)
w art. 11 ust. 1 wskazuje, że zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań
własnych gmin. Natomiast art. 11a tej ustawy nakłada na rady gmin obowiązek corocznego uchwalania programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Mając na uwadze zakres, jaki winien obejmować program, określony w art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie
zwierząt, w opracowany projekcie programu uwzględnione zostały następujące działania:

a) odławianie bezdomnych zwierząt;

b) zapewnienie odłowionym bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;

c) obligatoryjną sterylizację lub kastrację bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt;

d) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

e) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

f) usypianie ślepych miotów zwierząt znajdujących się w schronisku;

g) zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich odebranych czasowo ich właścicielowi;

h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

i) edukację mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt przed bezdomnością.

Realizując obowiązek nałożony w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, Wójt Gminy Stężyca skierował
projekt programu – celem zaopiniowania – do:

a) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach;

b) Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt "Animals" w Gdyni

c) Zarządów Kół Łowieckich będących dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich na obszarze Gminy
Stężyca.
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