
 

 

UCHWAŁA NR XXV/193/17 

RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2017 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., 

poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt  

(Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późń. zm.) Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Kłodawa w 2017 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady  

Gminy Kłodawa 

 

 

Jan Czesław Kubera 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 kwietnia 2017 r.

Poz. 1005



Załącznik do Uchwały Nr XXV/193/17 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 29 marca 2017 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kłodawa w 2017 roku 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.  Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

zapobiega bezdomności zwierząt oraz wskazuje jednostki realizujące program. 

2. Program ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych. 

§ 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) opiekunie – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem na terenie 

Gminy Kłodawa; 

Rozdział 2. 

Program opieki nad zwierzętami obejmuje: 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta, na zlecenie Urzędu Gminy Kłodawa, będą wyłapywane i umieszczane 

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, zgodnie z umową podpisaną z firmą VET-ZOO SERWIS, lek. wet. 

Zenon Jażdżewski z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka; 

2. W nagłych przypadkach, wyłapanie i transport zwierząt zlecać się będzie firmie RACKER z siedzibą  

ul. Polna 26A, 66-446 Deszczno, z którą również podpisano stosowną umowę. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

§ 4. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizuje się poprzez współpracę 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) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 5. 1. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach od mieszkańców Gminy przyjmuje Urząd Gminy Kłodawa 

oraz Straż Gminna: w godzinach pracy Urzędu pod nr tel.95-7216-660, w pozostałych godzinach pod 

numerami telefonów: 504-185-404 i 530-015-106. 

2. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierzą,  

VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 1005



3. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego Pana Ryszarda 

Arciszewskiego, ul. Wojcieszycka 3, 66-415 Kłodawa. 

Sterylizacja albo kastracja zwierząt 

§ 6. 1. Sterylizacja i kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt jest 

prowadzona przez lekarza weterynarii współpracującego ze schroniskiem. 

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 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez schronisko dla zwierząt 

bezdomnych. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt z terenu Gminy Kłodawa wykonywane będzie przez lekarza 

weterynarii Krzysztofa Tymszana, z którym Urząd zawarł umowę na świadczenie usług weterynaryjnych. 

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym 

§ 9. Celem zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne położone 

przy ul. Wojcieszyckiej 3, 66-415 Kłodawa. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt 

§ 10. Zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt z terenu Gminy Kłodawa realizowane będzie poprzez zawartą umowę z Prywatną Lecznicą Dla 

Zwierząt, Krzysztof Tymszan ul. Fredry 9c, 66-400 Gorzów Wlkp., (zgłoszenia w godzinach pracy urzędu  

tel. 95-7216-660 lub całodobowo 504-185-404 i 530-015-106). 

Rozdział 3. 

Finansowanie Programu 

§ 12. 1. Na działania związane z realizacją Programu planuje się w budżecie Gminy Kłodawa na 2017r. 

kwotę 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych), z przeznaczeniem na: 

1) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych - 2 000,00 zł; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie - 2 300,00 zł; 

3) usypianie ślepych miotów - 200,00 zł; 

4) sterylizacja lub kastracja zwierząt w Gminie Kłodawa - 2 500,00 zł; 

5) pozostałe działania Programu, głównie finansowanie działań schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz 

realizacja zawartych umów wymienionych w programie - 23 000,00 zł. 

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, poprzedzonych 

zawarciem stosownych umów cywilno-prawnych, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), zgodnie z art. 4 ust. 8 ww. ustawy. 
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