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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZAT 

NA TERENIE GMINY KLUKOWO  

W 2020 ROKU. 

  Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt: w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno 

żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Klukowo uchwały w 

sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą na terenie 

Gminy Klukowo w roku 2020 ” jest art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

  

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

     1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Klukowo, 

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Klukowo, 

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Klukowo, 

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. 

5) 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, 

6) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z 

człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka  

w charakterze jego towarzysza, 

7) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty nie udomowione żyjące na wolności w 

warunkach niezależnych od człowieka, 

8) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klukowo w 2020 roku, 

9) Schronisku- należy przez to rozumieć schronisko o nazwie: Suchta S. Schronisko dla bezdomnych 

zwierząt s.c. Bąkówka, 07-300 Ostrów Mazowiecka, 

10)  Gabinet Weterynaryjny – należy przez to rozumieć Prywatny Zakład Lecznictwa Zwierząt w 

Bogutach – Piankach Michał Andrzej Lużyński – lekarz weterynarii, ul. Aleja Jana Pawła II 66, 07-325 

Boguty Pianki, NIP: 7591521124. 
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§ 2 

   

1. Celem   Programu jest  zapewnienie  opieki   nad  zwierzętami   bezdomnymi   oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt poprzez: 

1) zapewnienie   bezdomnym   zwierzętom z   terenu   Gminy  Klukowo  miejsca w schronisku dla 

zwierząt, o którym mowa w ust. 2; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi   kotami  na terenie  Gminy Klukowo , w tym  ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Klukowo; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt: 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Klukowo; 

6) usypianie ślepych miotów z terenu Gminy Klukowo; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich z terenu Gminy Klukowo; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach mających na terenie Gminy Klukowo 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

2. Realizację zadań, określonych w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-6 zapewni  Schronisko z którym Gmina Klukowo 

zawarła umowę.  Przedmiotowych działań medycznych w zakresie sterylizacji i kastracji podjąć się może 

jedynie lekarz weterynarii. 

3. Zadania określone w ust. 1 mogą być także realizowane przy udziale organizacji społecznych, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

                Rozdział 2 

                                      OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 3 

1. Gmina podejmuje działania ukierunkowane na ograniczenie niekontrolowanego rozrodu bezdomnych 

zwierząt. 

2. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt realizowana będzie w schronisku przez przeprowadzanie 

zabiegów sterylizacji albo kastracji przyjętych zwierząt, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek. Zabiegi sterylizacji i 

kastracji będą przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. Koszt zabiegu sterylizacji albo 

kastracji przyjętych zwierząt do Schroniska jest wliczony w usługę: odłowu, transportu, zapewnienia 

opieki zwierząt oraz poszukania nowych właścicieli. 

3. Z uwagi, iż zwierzęta umieszczone w schronisku mogą posiadać właściciela, zabiegi sterylizacji i kastracji 

wykonuje się nie wcześniej niż po upływie 1 miesięcy od umieszczenia zwierzęcia w schronisku.  

 

Rozdział 3 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

§ 4 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Klukowo  realizują: 

1) Schronisko dla zwierząt - poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska  
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na zgłoszenie upoważnionego pracownika Urzędu i zapewnienie im miejsca oraz opieki w Schronisku, 

2) gospodarstwo  rolne  Pani Grażyny Sylwestrzuk, zam. Gródek 3 zgodnie z zawartym przez Wójta 

Gminy Klukowo porozumieniem, poprzez zapewnienie miejsca  i odpowiednich warunków  

bytowych dla zwierząt gospodarskich, w przypadku czasowego odebrania ich właścicielom lub 

opiekunom na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, 

3) organizacje   pozarządowe   poprzez   realizację   zadań publicznych, zleconych   przez Gminę, 

obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zwierzęta gospodarskie, które w jakikolwiek sposób stały się bezdomne (np. uciekły, zabłąkały się, 

zostały porzucone), do czasu ustalenia ich właściciela mogą być czasowo przekazane innemu 

chętnemu opiekunowi, który zapewni zwierzęciu właściwe warunki bytowania. Przekazanie 

zwierzęcia nastąpi po uprzednim uzyskaniu zgody osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej, którym zwierzę ma być przekazane w celu zapewnienia im właściwej opieki. W 

przypadku niemożliwości przekazania zwierząt zapewnia się miejsce w gospodarstwie Pani Grażyny 

Sylwestrzuk. 

§ 5 

Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane do schroniska. Sprawowanie opieki nad 

kotami wolno żyjącymi obejmuje: dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach, gdzie stwierdzono ich 

skupiska, poprzez zakup i wydawanie karmy  przez pracownika Urzędu Gminy  Klukowo,  społecznym 

opiekunom  kotów wolno żyjących, wolontariuszom działającym na terenie Gminy. 

§ 6 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko - poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 

adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

2) Pracownicy Urzędu Gminy  Klukowo –  poprzez zachęcanie  mieszkańców do adopcji bezdomnych zwierząt  

oraz  umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej bądź tablicach ogłoszeń. 

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

 

§ 7 

 

1. Usypianie ślepych miotów zwierząt będzie realizowało Schronisko oraz Gabinet Weterynaryjny na podstawie 

zawartej umowy w tym zakresie. 

2. Czynność usypiania wykonuje wyłącznie uprawniony lekarz weterynarii. 

3. Gmina prowadzi ewidencję usypiania zwierząt, zawierającą wykaz uśpionych zwierząt wraz z przyczyną uśpienia.  

4. Ewidencja określona w ust. 4 prowadzona jest na podstawie danych przekazywanych do Gminy raz na kwartał przez 

Schronisko i Gabinet Weterynaryjny. 

5. Zarówno Schronisko jak i Gabinet Weterynaryjny, dokonawszy uśpienia zwierzęcia, zabezpieczają zwłoki do czasu ich 

odebrania przez zatwierdzone podmioty, uprawnione do utylizacji uśpionych zwierząt, zgodnie z Ustawą z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967). 
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§ 8 

Bezdomność zwierząt, szczególnie psów jest likwidowana poprzez odławianie zwierząt bezdomnych - to jest 

takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych 

osób, pod których opieką zwierzęta dotąd przebywały oraz zapewnienie im miejsca i opieki w Schronisku. 

§ 9 

 

Odławianie na terenie Gminy Klukowo bezdomnych zwierząt, co do których nie ma możliwości ustalenia ich 

właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, będzie miało charakter: stały, w 

odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu Gminy o błąkających się bezdomnych zwierzętach, w 

szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

§ 10 

 

Czynności określone w § 8, związane ze stałym odławianiem bezdomnych zwierząt, podejmowane będą po 

dokonaniu zgłoszenia do Urzędu. 

 

§ 11 

  

1. Odławianie   bezdomnych   zwierząt  będzie przeprowadzane przez pracowników Schroniska. 

2. Transport zwierząt odbywać się będzie środkami przewozu zwierząt spełniającymi warunki, o których 

mowa w art. 24 ustawy. 

 

§ 12 

  

1. Odławianym zwierzętom zapewniona zostanie opieka lekarsko - weterynaryjna. 

2. Zwierzęta po odłowieniu zostaną umieszczone w Schronisku, gdzie zostanie im zapewniona opieka i 

utrzymanie przez okres umożliwiający odnalezienie właściciela lub znalezienie nowych opiekunów. 

 

§ 13 

1. Koszty odławiania i transportu bezdomnych zwierząt, umieszczenia ich w schronisku, zapewnienia w razie  

potrzeby pomocy lekarsko - weterynaryjnej  i  utrzymania zwierząt w schronisku, pokrywane są z budżetu 

Gminy na podstawie podpisanej umowy ze Schroniskiem. 

2. Odłowione zwierzęta, które zostały umieszczone w Schronisku, podlegają zwrotowi ich właścicielom (tj. 

osobie, która udowodni prawo własności do zwierzęcia), na zasadach określonych w ust.3, a w pozostałe  

zwierzęta  utrzymywane będą w Schronisku do czasu znalezienia dla nich nowych opiekunów. 

3. W   przypadku    ustalenia   właściciela   zwierzęcia ,  które zostało umieszczone w schronisku, właściciel 

odbierając zwierzę obowiązany jest zwrócić Gminie poniesione przez nią koszty związane z odłowieniem, 

transportem, pobytem i opieką lekarsko - weterynaryjną. 
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§ 14 

  

1. Gmina zapewnienia całodobową  opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych w następujących 

sytuacjach: 

a) w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

b) w sytuacjach zranień zwierząt, 

c) w innych sytuacjach wymagających pomocy weterynaryjnej zwierząt 

2. Opieka określona w ust. 1 jest świadczona przez Gabinet Weterynaryjny na podstawie zawartej z 

Gminą umowy w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym 

3. W ramach świadczonych usług lekarz weterynarii o którym mowa w ust.1 zapewni: 

1) po otrzymaniu zgłoszenia podjęcie interwencji w stosunku  do zwierząt bezdomnych   w   sytuacji   

zagrożenia   zdrowia   lub   życia   zwierzęcia,    

2) udzielenie pomocy weterynaryjnej potrzebnej w danym przypadku zwierzętom potrąconym na 

drogach przez pojazdy mechaniczne,  

3) podanie środka usypiającego,  w celu ulżenia w cierpieniu zwierzęciu, w przypadku  konieczności 

bezzwłocznego uśmiercenia. 

 

Rozdział 4 

                                                                            EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 15 

 

Gmina w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne mające na celu podniesienia poziomu 

wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy 

albo koty, właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i 

kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych w szczególności poprzez zajęcia edukacyjne w szkołach. 

Rozdział 5 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 16 

 

1.Środki finansowe w wysokości 40 000 zł na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone 

są  w budżecie Gminy Klukowo na rok 2020, w tym na: 

1) zadania realizowane przez Schronisko– 34000 zł;  

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej, w tym usypianie ślepych miotów zwierząt – 4000 zł;  

3) zakup karmy dla dokarmienie kotów wolno żyjących – 2000 zł. 


