
 
 

Uchwała Nr XXXVIII/291/14 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 26 marca 2014r. 
 

 
 

 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2014 roku. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz.856) Rada Gminy Kłodawa uchwala co następuje: 
 
§1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2014 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały. 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

               Andrzej Legan 
 

              
U Z A SA D N I E N I E 

Zgodnie z art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zm.) 
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.  
Stosownie do art.11a w/w ustawy Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze 
uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

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) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację 
oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina. Projekt programu przygotowuje wójt a 
następnie najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania: 
1)właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; 
2)organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy; 
3)dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. 
Podmioty, o których mowa wyżej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, wydają opinie o projekcie. 
Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.  
 Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2014 roku został przesłany do zaopiniowania: Powiatowemu Lekarzowi 
Weterynarii w Gorzowie Wlkp., Towarzystwu Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz kołom łowieckim: 
Leśnik, Sokół, Knieja i Orzeł, działającym na terenie gminy.  

 
 
 



                                                                         
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodawa 

Nr XXXVIII/291/14 z dnia 26 marca 2014r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Kłodawa w 2014 roku 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Kłodawa w 2014r., zwany dalej Programem, jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt. 
2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 2014 
wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek. 
3. Program ma zastosowanie w szczególności do zwierząt bezdomnych, czyli zwierząt domowych lub 
gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy Kłodawa, które uciekły, 
zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub 
innej osoby, pod której opieką przebywały.  

 
§2 

Ilekroć mowa w uchwale o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt           

(Dz. U. z 2013r.,  poz. 856 ze zm.); 
2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kłodawa; 
3) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kłodawa; 
4) straży – należy przez to rozumieć Straż Gminną; 
5) właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Kłodawa, 

posiadającej zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale; 
6) opiekunie – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem 

na terenie Gminy Kłodawa; 
7) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy; 
8) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu 

ustawy; 

9) kotach wolno żyjących (dzikich) – rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące 
w warunkach niezależnych od człowieka 

10) schronisku – rozumie się przez to schronisko dla zwierząt w rozumieniu ustawy. 
 

Cele i zadania Programu 
§3 

1. Celem niniejszego Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt w granicach administracyjnych Gminy Kłodawa. 
2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów, w szczególności psów i kotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim, które 

tego wymagają; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt; 
9) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

 



Wykonawcy Programu 
§4 

1. Realizację zadań priorytetowych Programu prowadzą przy wzajemnej współpracy: 
1) Urząd Gminy Kłodawa, poprzez Referat Drogownictwa Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Promocji w zakresie: 
a) koordynacji zadań priorytetowych Programu, w szczególności dotyczących ograniczenia 
populacji zwierząt bezdomnych; 
b) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności psom przebywającym 
w schronisku,  
c) wskazanie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce i opiekę zwierzętom 
gospodarskim pozostającym bez właściciela; 
d) wskazanie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt,  

2) Straż Gminna w zakresie przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach oraz udziału 
w działaniach o charakterze edukacyjno-informacyjnym, 

3) schronisko - na zlecenie urzędu poprzez zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
domowym oraz prowadzenie adopcji, 

4) gminne placówki oświatowe - poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych 
i edukacyjnych mieszkańców, 

5) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt, poprzez współpracę z organami wymienionymi w ust. 1 i 2, w zakresie 
zadań wymienionych w §3 pkt. 2, 5 i 9. 

2. Jednostki wymienione w pkt. 1 ust.1 i 2 współpracują w swym zakresie z Powiatową Inspekcją 
Weterynaryjną. 
 

Rozdział II 
 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 
§5 

1. Bezdomne zwierzęta będą na zlecenie gminy wyłapywane i umieszczane w schronisku 
firmy „Vet-Agro Serwis” z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, z którą gmina 
podpisze umowę. Schronisko zapewni przyjętym zwierzętom należytą opiekę. 
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami, zgodny z zapisami ustawy o ochronie zwierząt, 
określony zostanie w umowie o której mowa w ust. 1. 
3. Sprawowanie opieki nad zwierzętami przekazanymi przez Gminę do schroniska w Trzciance będzie 
podlegało kontroli przez upoważnionego w tym zakresie pracownika urzędu.  
4. Schronisko będzie informowało Gminę o zaprzestaniu opieki nad powierzonymi zwierzętami 
z podaniem przyczyn takich jak: śmierć zwierzęcia, zaginięcie, ucieczka oraz adopcja.  
5. W przypadku adopcji Gmina otrzyma listę osób, którym zwierzęta przekazano.    
 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 
§6 

1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami w granicach administracyjnych Gminy Kłodawa realizuje się 
przy współpracy urzędu z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt. 
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust.1 obejmuje: 

1) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących; 
2) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów; 
3) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom. 
 

 
 
 
 



Odławianie bezdomnych zwierząt 
§7 

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 z terenu Gminy Kłodawa podlegają odławianiu – zgłoszenia od mieszkańców 
Gminy o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd Gminy Kłodawa lub Straż Gminna: w godzinach 
pracy urzędu pod nr tel.95-7216-660, w pozostałych godz. pod nr telefonu komórkowego: 504-185-
404. 
3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, 
który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie 
zadawał im cierpienia przez podmiot który, prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w 
zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r., nr 116 poz. 753). 
4. Odłowienie zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska. 
5. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego 
w §11 ust.1. 
6. Po odłowieniu zwierzęta podlegają następującym czynnościom: 

1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii; 
2) pomocy lekarsko-weterynaryjnej w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

 
Sterylizacja albo kastracja zwierząt 

§8 
1. Sterylizacja i kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt jest prowadzona przez 
lekarza weterynarii. 
2. Zabiegom, o których mowa w ust.1 nie podlegają: 

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku dla zwierząt, z uwagi na 
możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna; 
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan 
zdrowia lub wiek. 

 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§9 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez schronisko dla zwierząt, 
poprzez przekazywanie zwierząt do adopcji oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych 
opiekunów z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt. 
Przekazywanie zwierząt bezdomnych nowym właścicielom będzie się odbywało wyłącznie za 
pośrednictwem schroniska. 
 

Usypianie ślepych miotów 
§10 

Usypianie ślepych miotów zwierząt z terenu Gminy Kłodawa wykonywane jest przez lekarza 
weterynarii, z którym urząd zawarł umowę na świadczenie usług weterynaryjnych bądź lekarza 
weterynarii schroniska. 
 

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym 
§11 

1.Gospodarstwo rolne położone w Kłodawie przy ul. Wojcieszyckiej 31 zapewnia opiekę bezdomnym 
zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Kłodawa, które tego wymagają. 
2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie wskazanym w ust.1 określi umowa zawarta 
pomiędzy urzędem a właścicielem gospodarstwa rolnego. 
 
 



 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt 
§12 

1. Zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt z terenu Gminy Kłodawa poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii lub kliniką 
weterynaryjną (zgłoszenia w godzinach pracy urzędu tel. 95-7216-660 lub całodobowo 504-185-404). 

 
Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnych 

1. W ramach Programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno-
informacyjnym: 
1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami; 
2) propagowanie adopcji zwierząt domowych. 
 

Rozdział III 
Finansowanie Programu 

§13 
1. Na działania związane z realizacją Programu planuje się w budżecie Gminy Kłodawa na 2014r. 
kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych), z przeznaczeniem na: 
1) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych – 1.000 zł; 
2) sterylizację oraz kastrację zwierząt – 2.000 zł; 
3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie – 600 zł; 
4) usypianie ślepych miotów – 200 zł; 
5) pozostałe działania Programu w tym wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 11.200 zł. 
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.) lub 
zawarcie stosownych umów cywilno-prawnych. 


