
Załącznik do Uchwały nr 106/XIII/2016 
Rady Gminy Nowy Duninów 
z dnia 15 kwietnia 2016 roku. 

 
 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2016” 

 
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych a w 
szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt 
gospodarskich. 
 
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Nowy Duninów uchwały w sprawie 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nowy Duninów” zwanego dalej Programem jest art.11 a 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. 
 

§ 1 
 

Cele oraz wykonawcy programu: 
 

1.Celami programu są: 
1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowy Duninów, w 
tym poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt. 
2) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi. 
3) Odławianie bezdomnych zwierząt. 
4) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt bezdomnych. 
5) Zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez 
sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów a także usypianie ślepych miotów w 
uzasadnionych przypadkach. 
6) Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt 
oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na 
właścicielach i opiekunach kotów i psów. 
 
 2.Wykonawcami programu są: 
1) Wójt Gminy Nowy Duninów. 
2) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 
3) Służby weterynaryjne. 
4) Schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz 
wykonywanie zabiegów ich sterylizacji i kastracji (na podstawie odrębnej umowy) 
5) Placówki oświatowe i sołtysi poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach 
informacyjnych i edukacyjnych. 

 
§ 2 

 
Realizacja założonych celów: 
 



 1.Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie 
poprzez: 
1) Odławianie bezdomnych zwierząt i ich transport przez Fundację „Centrum 
Ochrony Środowiska” w Nasielsku Schronisko dla Zwierząt w Chrycynnie. 
2) Transport bezdomnych zwierząt środkiem transportu przystosowanym do 
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 
3)Zapewnienie miejsc w Schronisku dla Zwierząt w Chrycynnie prowadzonym przez 
Fundację „Centrum Ochrony Środowiska” w Nasielsku wszystkim zwierzętom 
wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranym właścicielom na 
skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, 
zebranym z terenu Gminy Nowy Duninów. 
4) Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym Pana 
Jerzego Nowackiego we wsi Lipianki. 
5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających 
tymczasowo pod opieką Gminy Nowy Duninów. 
 
 2.Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie 
poprzez: 
1) Zakup karmy i dokarmianie w miejscu ich przebywania. Realizacja tego zadania 
powierzona zostanie opiekunom społecznym (karmicielom). 
 
 3.Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez: 
1) Odławianie i ich transport do schroniska przez specjalistyczne firmy przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie 
stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia a także nie będzie zadawał im cierpienia. 
 
 4.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie przez lekarza weterynarii 
Pana Wojciecha Kieszkowskiego. 
Zwierzęta padłe lub zabite w wyniku zdarzeń drogowych odbierane będą przez 
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „HETMAN” Spółka z o. o. z siedzibą w 
Florianowie. 
 
 5.Zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w 
szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów a 
także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach realizowane 
będzie poprzez: 
1) Sterylizację i kastrację psów przebywających w schronisku, z wyjątkiem zwierząt, 
u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan 
zdrowia i/lub wiek. 
2) Edukację mieszkańców Gminy Nowy Duninów w zakresie kształtowania 
prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz w zakresie 
obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt. 
3) Usypianie ślepych miotów wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla 
zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt. 
 
 6.Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 
1) Za poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających 
tymczasowo pod opieką Gminy Nowy Duninów odpowiedzialny jest Referat Rozwoju 
Gospodarczego Urząd Gminy. 



2).Za poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających w 
schronisku odpowiedzialne są organy je prowadzące, które mają obowiązek 
informowania Gminy o każdym przypadku adopcji. 
3)Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez 
prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, poprzez 
stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczenie 
zdjęć i informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt na tej stronie oraz na tablicach 
ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 
 

7.Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku 
do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków 
spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów realizowane 
będzie poprzez: 
1) Zachęcanie nauczycieli w szkołach z terenu Gminy Nowy Duninów do włączenia 
do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z 
humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami 
opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i 
kastrację. 
2)Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym 
celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do 
aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach. 
 

§ 3 
 
Koordynacja działań 
 Koordynatorem działań podejmowanych w ramach programu z ramienia Wójta 
Gminy Nowy Duninów jest Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w 
Nowym Duninowie przy współpracy ze służbami weterynaryjnymi i ze schroniskiem 
dla bezdomnych zwierząt. 

§ 4 
 

Realizacja Programu 
1.„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nowy Duninów”, finansowany jest z budżetu Gminy Nowy 
Duninów, zaś wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację 
zostaje określona w Uchwale budżetowej na rok 2016 i wynosi 9.000,00 zł. W 
przypadku zwiększenia zapotrzebowania na środki finansowe na powyższy cel, będą 
one sukcesywnie zwiększane. 

§ 5 
 
1.Przed przyjęciem Programu Uchwałą Rady Gminy, projekt Programu został 
przedłożony do zaopiniowania: 
- właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; 
- organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, działającym na obszarze Gminy; 
- dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich 

 


