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          z dnia 24 marca 2015r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Dzierzkowice w 2015 roku 

 

Wprowadzenie 
 Niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Dzierzkowice w 2015 roku zwany dalej Programem stanowi wypełnienie 
obowiązków wynikających z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r., poz.856) i ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt domowych, 
szczególnie psów i kotów, w tym kotów wolnożyjących oraz zwierząt  gospodarskich. 

Bezdomność zwierząt jest problemem bardzo złożonym. Realizacja założeń programu  
w ramach wykonywania zadania własnego gminy, oparta będzie na współpracy mieszkańców Gminy 
Dzierzkowice, Policji, Straży Pożarnej, Lekarza Weterynarii, dzierżawców obwodów łowieckich na 
terenie gm. Dzierzkowice oraz organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji, których statutowym 
celem jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 
 
 

§ 1 
Cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych: 
1. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy 
2. Opieka na kotami wolno żyjącymi  
3. Odławianie  bezdomnych zwierząt 
4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych 
5.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
6. Usypianie ślepych miotów 
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 
8. Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych  
      na terenie Gminy Dzierzkowice. 
 

§  2 
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  miejsca w schronisku dla zwierząt   
Gmina Dzierzkowice zapewni bezdomnym zwierzętom  miejsce  w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt -  Nowodwór, 21-100 Lubartów. 
 

§  3 
Opieka nad kotami wolno żyjącymi  
Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez: 
1. Ustalanie miejsc (obiektów budowlanych ), w którym przebywają koty wolno żyjące 
2. Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia wody pitnej w miejscach ich przebywania 
3. Zapewnienia w miarę możliwości miejsca schronienia, w szczególności na okres zimy 
4. Sterylizację lub kastracje wolno-żyjących kotów 
5. Otoczenie w miarę potrzeby opieka weterynaryjna wolno żyjące koty oraz leczenie zwierząt 

 potrąconych w wypadkach komunikacyjnych.   
 
 
 
 



 
 

§ 4 
Odławianie bezdomnych zwierząt  
1. Odławianiem objęte są bezdomne zwierzęta, zagubione pozostające bez opieki właściciela,  

w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod 
której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu  
i bezpieczeństwu  ludzi.     

2. Odławianie realizowane jest w formie interwencji po zgłoszeniu do schroniska przez 
uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Dzierzkowice 

 
§ 5       

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane poprzez: 
1. Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji  zwierząt bezdomnych pozostających 
       pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom.  
2.   Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza  

         weterynarii. 
3. Zabiegom nie podlegają  zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia  w schronisku z uwagi na  
      możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 
    

§ 6 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane poprzez : 
1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy, 
      informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo  
      przyjęty na terenie Gminy w tym na stronach internetowych 
2. Promowanie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt i podpisywanie umów adopcyjnych 

oferujących wykonanie bezpłatnej usługi w zakresie przeprowadzenia jednego zabiegu 
sterylizacji lub kastracji ,odrobaczania i wykonania podstawowych szczepień m.in. przeciwko 
wściekliźnie, wykonane na podstawie umowy z lekarzem weterynarii. 

3. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli  
       dla zwierząt.   

 
§ 7 

Usypianie ślepych miotów realizowane jest poprzez 
1. Umożliwienie usypiania „ślepych miotów” właścicielom suk, które w  najszybszym z możliwych  
      terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela. 
2. Zabieg usypiania ślepych miotów winien odbywać się w sposób humanitarny i może być 

wykonany tylko przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych  
      lub w lecznicy dla zwierząt.  

 
§  8 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 
1. Wskazuje się miejsce dla zwierząt gospodarskich pozbawionych właściwej opieki  

w gospodarstwie w miejscowości Dzierzkowice-Wola 113,23-251 Dzierzkowice, tel. do kontaktu 
691221964. 

2. Z chwila umieszczenia zwierząt w gospodarstwie Urząd Gminy Dzierzkowice podejmuje działania   
w celu znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

 
 
 

 



§  9 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt 
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizowane jest przez Gminę Dzierzkowice poprzez zawartą umowę z lekarzem  
weterynarii  - Gabinet Weterynaryjny- Terpentyna 177A, 23-251 Dzierzkowice, tel. do kontaktu  
600402745. 

 
§  10 

Źródła finansowania realizacji zadań wynikających z programu  
1. Rada Gminy Dzierzkowice uchwalając coroczny budżet, zapewnia według zapotrzebowania  
      środki finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności 
      zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
2. W budżecie gminy, zarezerwowane są  środki finansowe na realizację programu na 2015r.  
      w wysokości  10.000,00 zł w tym na:  

 odłowy bezdomnych zwierząt - 7.500,00 zł. 

 usypianie ślepych miotów     - 400,00 zł. 

 sterylizacja i kastracja zwierząt    - 600,00 zł. 

 dokarmianie                                    - 600,00 zł. 

 obsługa weterynaryjna                           - 900,00 zł. 
       
 
 
 
 
 
         Przewodniczący Rady  
 

                                                                                      Dariusz Latos 
 
 
 
 

 


