
PROJEKT 

 

                                                                 Załącznik  

                                                                                              do  Uchwały Nr XLIII/ /14 

                                                                                    Rady Gminy Złotów 

                                                                                           z dnia 27 marca 2014 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNIOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE                      

GMINY ZŁOTÓW  

 

Rozdział 1 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt 

 

§ 1. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt 

realizowane jest poprzez zawarcie umowy pomiędzy Gminą Złotów a podmiotem 

prowadzącym schronisko. Gmina w roku 2014 posiada zawartą umowę z „Vet-Agro-Serwis” 

z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, na podstawie której psy przebywają      

w schronisku w Pile. 

 

2. Szczegółowe zasady odławiania i umieszczania zwierząt w schroniskach określa § 3 

„Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. 

 

Rozdział 2 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 

§ 2. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie 

realizowane będzie przez Gminę Złotów przy ewentualnej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w szczególności poprzez: 

a) zakup i wydawanie karmy, 

b) podejmowanie przez funkcjonariuszy Policji interwencji w sprawach wolno żyjących 

kotów, 

c) prowadzenie sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów. 

 

2. Zakup i wydawanie karmy następować będzie po zgłoszeniu zapotrzebowania do 

Gminy, z wyszczególnieniem ilości i rodzaju karmy oraz do wysokości przeznaczonych na 

ten cel środków budżetowych. 

 

3. Dokarmianie kotów należy prowadzić w miejscach do tego wskazanych po 

uprzednim uzyskaniu zgody przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu od właścicieli 

lub zarządców nieruchomości, na których dokarmianie jest prowadzone. 

 

4. Osoby dokarmiające wolno żyjące koty zobowiązane są do utrzymywania               

w czystości i porządku miejsc dokarmiania kotów. 

 

5. Zabiegi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów wykonywane będą na terenie 

lecznicy dla zwierząt w Złotowie: Prywatna Praktyka Weterynaryjna, z siedzibą ul. Al. Piasta 

11A, 77-400 Złotów prowadzonej przez lekarza weterynarii Pawła Mendyka, z którym Gmina 

Złotów posiada podpisaną umowę na świadczenie usług weterynaryjnych, do wysokości 

przeznaczonych na ten cel środków budżetowych. 
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6. Wolno żyjące koty będą doprowadzane do lecznicy dla zwierząt po wcześniejszym 

uzyskaniu zlecenia na zabieg, wystawionego przez Gminę Złotów. 

 

Rozdział 3 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

 

§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Złotów ma charakter 

stały i przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb. 

 

2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub 

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

innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd przebywały. 

 

3. Wymienione w § 1 ust. 2 zwierzęta, będą wyłapywane po uprzednim potwierdzeniu 

przez sołtysa z terenu danego sołectwa i pracowników urzędu gminy, iż zwierzęta pozostają 

bez opieki, swobodnie przemieszczają się, są chore lub stwarzają zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stwarzają zagrożenie dla dzikich zwierząt 

żyjących poza terenami zabudowanymi. 

 

4.  Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez podmiot prowadzący schronisko lub 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, dysponujący odpowiednimi 

urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający warunki określone                         

w obowiązujących przepisach, na podstawie stosownej umowy zawartej przez gminę. 

 

5. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania 

czynności wyłapywania w sposób sprawny i niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa           

i porządku publicznego. 

 

6. Dopuszcza się wyłapywanie bezpańskich zwierząt przez pracowników Straży 

Pożarnej, Służby Leśnej, funkcjonariuszy Policji lub osoby fizyczne w sytuacjach 

szczególnych, mając na uwadze bezpieczeństwo oraz przetrzymanie zwierząt do czasu ich 

odbioru przez podmiot prowadzący schronisko lub podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą wyłapywania zwierząt. 

 

7. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone                       

w schronisku dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym została 

zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapanymi     

na terenie gminy Złotów. 

 

8. Dopuszcza się możliwość przekazania i umieszczenia bezdomnych zwierząt, przy 

zapewnieniu im właściwej opieki i podpisaniu stosownej umowy z Gminą Złotów,                        

w miejscach wskazanych przez organizacje, których statutowym celem jest opieka nad 

zwierzętami. 

 

9. W przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie, że zwierzę jest chore, ranne albo, gdy 

zachowuje się agresywnie mogą zostać podjęte, pod nadzorem lekarza weterynarii, środki 

szczególne z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie zwierząt. 
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10. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało 

umieszczone w schronisku ponosi on koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia            

w schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej. 

 

Rozdział 4 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

 

§ 4. Zwierzęta wyłapywane i przekazywane do schroniska dla zwierząt zgodnie             

z zapisami rozdziału 3 „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt”, będą poddawane zabiegom sterylizacji albo kastracji na zasadach 

określonych w umowie zawartej z podmiotem prowadzącym schronisko. 

 

Rozdział 5 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 

§ 5. 1. Właściciel, który zamierza się pozbyć zwierzęcia jest zobowiązany                    

do zapewnienia mu opieki. 

 

2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich 

dotychczasowi właściciele. 

 

3. Gmina będzie prowadziła poszukiwania nowych właścicieli dla bezpańskich psów          

i wolno żyjących kotów poprzez: 

a) prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących możliwości adopcji bezpańskich psów                       

i wolno żyjących kotów w szczególności poprzez stronę internetową, 

b) prowadzenie akcji zachęcających do zaopiekowania się bezpańskim psem lub wolno 

żyjącym kotem (głównie pokrywanie kosztów przygotowania do adopcji bezpańskich 

psów i wolno żyjących kotów, w szczególności zabiegów kastracji lub sterylizacji, 

odpchlenia, odrobaczenia, zakup karmy), 

c) ewentualną współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem 

jest opieka nad zwierzętami w zakresie adopcji bezpańskich psów i wolno żyjących 

kotów. 

d) zobowiązanie w umowie prowadzącego schronisko do poszukiwania osób chętnych do 

zaopiekowania się zwierzętami. 

 

Rozdział 6 

Usypianie ślepych miotów 

 

§ 6. 1. Gmina Złotów pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów bezpańskich 

psów i kotów.  

 

2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma 

możliwości zapewnienia dla nich właścicieli. 

 

3. Zabiegi uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 prowadzone będą przez lekarza 

weterynarii, z którym Gmina Złotów posiada zawartą umowę na świadczenia usług w tym 

zakresie tj. przez lekarza weterynarii Pawła Mendyka lub przez prowadzących schronisko dla 

zwierząt. 
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4. Mioty bezpańskich psów i wolno żyjących kotów przeznaczonych do uśpienia będą 

doprowadzane do lecznicy dla zwierząt lub zabieg wykonywany będzie w miejscu aktualnego 

przebywania zwierząt, po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia na zabieg, wystawionego przez 

Gminę Złotów. 

 

Rozdział 7 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich 

 

§ 7. 1. Gmina wskazuje Gospodarstwo Rolne Jan Sobecki w Skicu w celu zapewnienia 

opieki dla zwierząt gospodarskich w sytuacjach opisanych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

2. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia      

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Gmina Złotów zawrze stosowną umowę obejmującą 

pokrycie kosztów utrzymania przekazanych zwierząt gospodarskich. 

 

Rozdział 8 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                            

z udziałem zwierząt 

 

§ 8. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych  z udziałem zwierząt realizowane jej poprzez zawarcie umowy pomiędzy Gminą 

Złotów a Prywatną Praktyką Weterynaryjną, z siedziba Al. Piasta 11A, 77-400 Złotów, 

prowadzoną przez lekarza weterynarii Pawła Mendyka. 

 

2. Podjęcie interwencji w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt 

następuje po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym funkcjonariuszowi Policji. 

 

3. W przypadku, gdy nie jest możliwe podjęcie interwencji przez lekarza weterynarii,                        

z którym Gmina Złotów zawarła umowę na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej              

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, dopuszcza się zlecenie podjęcia 

działania innym lekarzom weterynarii, na zasadach określonych w ust. 1. 

 

4. Gmina zobowiązuje się po przyjęciu „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” do pisemnego powiadomienia 

Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Policji o uprawnionym lekarzu weterynarii pełniącym 

całodobową opiekę weterynaryjną na terenie gminy oraz o wyznaczonej osobie 

odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy za sprawy związane z opieką nad bezdomnymi 

zwierzętami. 

 

Rozdział 9 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt 

 

§ 9. 1. Gmina realizuje elektroniczne znakowanie (czipowanie) bezdomnych zwierząt,             

w szczególności psów przebywających w schronisku, na podstawie zawartej umowy                     

z prowadzącym schronisko. 

 

 2. Ewentualne akcje czipowania zwierząt, jako jedną z głównych metod zapobiegania 

bezdomności zwierząt, prowadzone będą po zapewnieniu na ten cel środków budżetowych. 
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Rozdział 10 

Koszty realizacji programu 

 

§ 10. 1. Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizacją niniejszego programu określa 

uchwała Rady Gminy Złotów dotycząca budżetu gminy. 

 

          2. Zgodnie z Uchwałą Nr XL/413/13 Rady Gminy Złotów z dnia 20 grudnia 2013 r.  

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, na zadania wskazane w w/w programie 

przeznaczono kwotę 134 000,00 złotych. 
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