
UCHWAŁA NR  V/35/2015
Rady Gminy Gr odzisko Dolne

z dnia 3 marca 2015 r.

w spr awie pr zyjęcia ,, Pr ogr amu opieki nad zwier zętami bezdomnymi or az zapobiegania bezdomności zwier ząt na ter enie
Gminy Gr odzisko Dolne na r ok 2015’’

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.
zm.) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z późn..
zm.)

Rada Gminy Gr odzisko Dolne
postanawia co następuje:

§ 1.
Przyjmuje  się  ,,Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy
Grodzisko Dolne na rok 2015’’, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy

Jer zy Gdański



Załącznik do uchwały nr V/35/2015 
Rady Gminy Grodzisko Dolne 

z dnia 3 marca 2015r. 
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 
NA TERENIE GMINY GRODZISKO DOLNE NA 2015r. 

 
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów  

i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Znowelizowana ustawa o 
ochronie zwierząt nakłada obowiązki na samorządy jak i osoby prywatne w zakresie 
reagowania w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt. Prawidłowo stworzony program 
pozwoli na zmniejszenie się ilości bezdomnych zwierząt. 
 

§ 1 
 
Program został napisany w oparciu o Art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 
zwierząt ( Dz.U. 2003 Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) 
 

§ 2 
 
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Grodzisko Dolne. 
2. Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w 
Orzechowcach.  
3. Miejscu czasowego przetrzymywania zwierząt - należy przez to rozumieć miejsce 
czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe 
warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy  o ochronie zwierząt tj. Wola Zarczycka 
340. 
4.  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. 
5.  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. 
6.  Kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na 
wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim). 
7. Zwierzętach dzikich - należy przez to rozumieć zwierzęta nie udomowione żyjące  
w warunkach niezależnych od człowieka. 
8. Podmiocie świadczącym usługi lekarsko-weterynaryjne - należy przez to rozumieć Gabinet 
Weterynaryjny ,,ESKULAP’’ 37-310 Nowa Sarzyna z którym Gmina podpisała umowę. 
9. Przedsiębiorcy odławiającym - należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny 
,,ESKULAP’’ 37-310 Nowa Sarzyna z którym Gmina podpisała umowę na odławianie 
zwierząt, który prowadzi działalność w tym zakresie.  
10.  Programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne”. 
 
 



§ 3 
 

 
1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Grodzisko Dolne. 
2. Realizatorami Programu są: 
a) Wójt Gminy Grodzisko Dolne, za pośrednictwem Referatu Planowania  Przestrzennego, 
    Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  
b) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach -  przetrzymywanie bezdomnych 
    zwierząt. 
c) Przedsiębiorca odławiający Gabinet Weterynaryjny ,,ESKULAP’’ w Nowej Sarzynie – 
    wyłapywanie zwierząt. 
d) Podmiot świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne Gabinet Weterynaryjny ,,ESKULAP’’ w Nowej 
    Sarzynie - całodobowa opieka weterynaryjna w tym  zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
 
 

§ 4 
 

1.   Program powstał w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisko  
      Dolne oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
2.  Główne cele programu to: 

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
- opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 
- odławianie bezdomnych zwierząt, 
- ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację w schronisku, 
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
- usypianie ślepych miotów, 
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt. 
 
 
 
 

§ 5 
 

 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 
 

1. Gmina będzie przekazywać zwierzęta do Schroniska. 
2. W sytuacji gdy Schronisko nie będzie mogło przyjąć psa lub kota, a zwierzę będzie stwarzać 
    poważne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt będzie ono umieszczone w Miejscu czasowego 
    przetrzymywania zwierząt. 
3. Usługi przetrzymywania takich zwierząt będzie świadczył Podmiot świadczący usługi lekarsko- 
    weterynaryjne lub Przedsiębiorca odławiający lub właściciel gospodarstwa rolnego, z którymi 
    gmina podpisze stosowną umowę, zapewniającą zwierzętom  właściwą opiekę. 
 
 

 



 
§ 6 

 
 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 
 
 
Koty wolno żyjące stanowią naturalny element ekosystemu a ich obecność zapobiega 
rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Ich liczba i zagęszczenie na terenie Gminy 
zależy od specyficznych warunków (dostępność pożywienia, obecność naturalnych wrogów 
itp.)   

1.  Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich 
     wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. 
2.  Kotów wolno żyjących nie należy mylić z kotami bezdomnymi, oswojonymi i wyrzuconymi 
     przez właścicieli. Te powinny zostać odłowione i dostarczone do schroniska lub do osób, 
     które zapewnią im właściwą opiekę. 
3. Gmina będzie, wspierać  osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami poprzez 
    zapewnienie karmy w celu ich dokarmiania i schronienia w okresie zimowym.  
4. Osoba chcąca zostać opiekunem musi złożyć pisemnie deklaracje opiekuna społecznego 
    zwierząt (zał. 1 do programu) 
5. W celu kontroli ich populacji i zdrowotności, Gmina  będzie finansowała zabiegi sterylizacji, 
    kastracji oraz leczenia tych zwierząt . 
6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane będzie 
    przez Gminę poprzez przyjmowanie interwencji  w sprawach kotów wolno żyjących i zlecenie 
    podmiotowi świadczącemu usługi lekarsko-weterynaryjne lub opiekunom społecznym, z którymi 
    gmina ma podpisaną umowę na zakup i wydawanie karmy dla kotów wolno żyjących. 
     

 
 

§ 7 
 

Odławianie bezdomnych zwierząt 
 
 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie następować w przypadku ich ucieczki, zabłąkania 
    lub porzucenia przez właściciela.  
2. Dane adresowe przeprowadzającego odławianie zostaną podane na tablicy ogłoszeń Urzędu 
    Gminy. 
3. Przedsiębiorca odławiający będzie posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do 
    chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt.  
4. W przypadku zwierząt chorych i rannych odławiający dostarczy je podmiotowi świadczącemu 
    usługi lekarsko-weterynaryjne. 
5. Przedsiębiorca odławiający będzie posiadać mającą doświadczenie w zakresie technicznego 
    sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  i odpowiednio wykształconą oraz 
    przeszkoloną kadrę  w liczbie gwarantującej stałe  świadczenie usług. 
6.  Zwierzęta dzikie z terenu Gminy (szczególnie prawnie chronione), ranne i chore, będą 
     odławiane przez Przedsiębiorcę odławiającego. Po odłowieniu zostaną one 
     niezwłocznie poddane rehabilitacji przez wyspecjalizowany podmiot świadczący usługi  
    w tym zakresie. 



§ 8 
 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla 
zwierząt 
 

1. Gmina nie  będzie prowadzić schroniska dla zwierząt na swoim terenie. 
2. W przypadku przekazania psa do schroniska, miejsca tymczasowego przetrzymywania 
    lub adopcji zobowiązuje się (w razie konieczności) do pokrycia kosztów sterylizacji lub 
    kastracji. 

 
§ 9 

 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 
1. Usługę poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt  będzie wykonywał 
    Przedsiębiorca odławiający. 
2. Przedsiębiorca odławiający zobowiąże się do aktywnego poszukiwania nowych właścicieli  
     przy użyciu ogłoszeń w prasie, wpisów na stronach internetowych portali ogłoszeniowych itp. 
3.  Gmina będzie promować adopcję zwierząt. 
4. Schronisko w którym znajdzie się zwierzę z terenu gminy będzie prowadzić działania 
    zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt 
    osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 
5. Przekazanie zwierzęcia do adopcji nastąpi po 14 dniowej kwarantannie i pisemnym ustaleniu 
   stanu zdrowia zwierzęcia przez lekarza weterynarii. 

 
 

§ 10 
 

Usypianie ślepych miotów. 
 

1.Usługi usypiania ślepych miotów będzie wykonywał podmiot świadczący usługi w zakresie 
   całodobowej opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom w tym także  po wypadkach 
   drogowych. 
2. Do transportu miotu do lekarza będzie zobowiązany Przedsiębiorca odławiający. 
3. Zasady postępowania przy usypianiu ślepych miotów określa odrębna ustawa. 

 
§ 11 

 
 
Gospodarstwa rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich 
 

   1.Gmina sprawdzi czy gospodarstwo jest przygotowane na przyjęcie określonych gatunków 
   zwierząt pod  względem potrzebnych pomieszczeń, sprzętu i dostępności karmy. 
  Adres gospodarstwa: Wola Zarczycka 340A. 
2. Gmina zapewni transport zwierzęciu do miejsca czasowego przetrzymywania.  



§ 12 
 
 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt 
 

1. Usługi w zakresie zapewnienia całodobowej pomocy i opieki dla zwierząt, będących ofiarami 
      kolizji drogowych będzie wykonywał w pierwszej kolejności podmiot świadczący usługi  
      lekarsko-weterynaryjne. 
2. Dane adresowe lecznicy zostaną podane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 
 

§ 13 
 

1.  Służby interwencyjne tj. Policja, Straż Pożarna z terenu Gminy, oraz Powiatowa Inspekcja 
        Weterynaryjna, zostaną powiadomione o wyborze firm świadczących usługi w zakresie 
         zapobiegania bezdomności zwierząt. 
    2.  Podczas interwencji z udziałem zwierząt służby te będą mogły wzywać firmy świadczące  
         usługi dla Gminy. 
    3. Kosztami interwencji z udziałem zwierząt w przypadku wezwania przez Policję, Straż Pożarną 
        i Powiatową Inspekcję Weterynaryjną , zostanie obciążona Gmina 
    4. Organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne, będą mogły dostarczyć samodzielnie ranne 

      zwierzę podmiotowi świadczącemu usługi lekarsko-weterynaryjne. 
 5. W trakcie przyjęcia osoba świadcząca usługę lekarsko-weterynaryjną ma obowiązek spisać 

 notatkę z zajścia, stanowiącą załącznik nr 2 do Programu. 
 6.  Kosztami leczenie zwierzęcia będzie obciążona Gmina 

 
 

§ 14 
 

W sprawach nieuregulowanych w Programie, obowiązujące będą odpowiednie ustawy i 
rozporządzenia. 

 
 

§ 15 
 

Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu określa Uchwała Rady 

Gminy dotycząca budżetu gminy. 

Na rok 2015 kwota ta wynosi 18 000zł. (w tym 8 000,00 zł. to koszty związane z utrzymaniem 

zwierząt w schronisku i 10 000,00 zł. przeznaczone jest na usługi weterynaryjne, wyłapywanie 

zwierząt, leczenie i utrzymanie zwierząt w gospodarstwie).   
Sporządził: Kazimierz Stopyra 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Programu 
opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne 
 

 
 
        Grodzisko Dolne dnia…………………. 
 
 
 
DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT 
 
 
Imię i nazwisko opiekuna społecznego 
zwierząt 

 

Adres zamieszkania 
 
 

 

numer telefonu  
Gatunek zwierząt objętych opieką oraz ich 
liczba i płeć 

 

Miejsce przebywania zwierząt 
 

 

Forma udzielanej zwierzętom opieki 
Informacje dodatkowe /np. informacja o 
konieczności wykonania zabiegów: 
sterylizacji lub kastracji zwierząt lub 
usypiania ślepych miotów/ 
 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji 
programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101,poz. 926 ze zm.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….................................................. …................................................... 

miejscowość, data podpis opiekuna społecznego zwierząt 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Programu  
 opieki nad zwierzętami   
 bezdomnymi oraz zapobiegania  
 bezdomności zwierząt na terenie  
 Gminy Grodzisko Dolne 

 

Notatka z przyjęcia zwierzęcia do lecznicy 
Data: 
Godzina: 
 
Osoba zgłaszająca 
Instytucja: …………… 
Nazwisko:  …………………. 

Imię:  …………………. 

Nr dow. os. …………………. 

Adres:  …………………. 

Tel:  …………………. 

Email:  ………………….  
 
Opis zwierzęcia  
Gatunek: …………………. 

Rasa:  …………………. 

Kolor:  …………………. 

Płeć:  …………………. 

Wiek:  …………………. 

 

Opis okoliczności zdarzenia (wypadku) 
Data:   …………………. 

Miejsce: …………………. 

Świadkowie: …………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

Dokładny opis zdarzenia 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Podpis przekazującego zwierzę  Pieczątka i podpis lekarza 

weterynarii 
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