
Załącznik do Uchwały nr 35/V/2015 
Rady Gminy Nowy Duninów 
z dnia 27 marca 2015 roku. 

 
 
 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2015” 

 
 

§ 1 
 

1.Za zwierzęta bezdomne uważa się 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. 
 
2.Gmina tworzy punkt informacyjny ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko-
weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których 
właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp. 
 
3.Urząd Gminy zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych wyłania lekarza 
weterynarii, z którym zawierana jest umowa na realizację świadczeń lekarsko-
weterynaryjnej, wynikających z Programu. 
 

§ 2 
 

1.Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku – Fundacja 
„Centrum Ochrony Środowiska” w Nasielsku Schronisko dla Zwierząt w Chrycynnie. 
 
2.Gmina podpisuje umowę z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko, posiadającym 
wydane przez Gminę zezwolenie na odłów, transport i przechowywanie bezdomnych 
zwierząt, dotyczącą określenia warunków przyjmowania zwierząt do schroniska oraz 
zagwarantowania na potrzeby Gminy określonej ilości wolnych miejsc w schronisku. 
 
3.Gmina może podpisać stosowne porozumienie z organizacją społeczną, której 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogącą zapewniać bezdomnym 
zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzącą schroniska dla zwierząt. 
 
4.W celu zapewnienia możliwości rozliczenia efektów wydatkowania środków 
publicznych Gmina prowadzi ewidencję zwierząt przekazanych do schronisk. 
 
5.Zobowiązanie Gminy do opieki ustaje wyłącznie wskutek ustania bezdomności – 
czyli zyskania przez zwierzę właściciela zobowiązanego do opieki, albo wskutek 
śmierci zwierzęcia. 
 
6.Zwierzęta po okresie 12 miesięcy pobytu w schronisku przechodzą na stan 
schroniska. 
 

§ 3 



 
1.Gmina zapewnia opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 
Wszelkie działania podjęte przez osoby opiekujące się wolno żyjącymi kotami, 
powinny odbywać się z zachowaniem zasad współżycia społecznego tak, aby nie 
stwarzać uciążliwości dla innych osób, a jednocześnie zgodnie z wymogiem 
ustawowym humanitarnego traktowania zwierzęta. 
 
2.Wolnożyjące koty będą na zlecenie Gminy wyłapywane i przewożone do lekarza 
weterynarii, w celu wykonania niezbędnych zabiegów leczniczych, odpchlenie, 
odrobaczenie i szczepienie, w tym przeciwko wściekliźnie oraz sterylizacji. 
 
3.Po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych bądź trafią 
do adopcji. 
 
4.Gmina płaci 100% kosztów zabiegu sterylizacji lub leczenia lekarzowi weterynarii 
wymienionemu w §1 ust. 3 na podstawie wystawionego rachunku. 
 
5.Gmina w formie wsparcia zapewnia niewielkie ilości karmy suchej dla zwierząt, 
które będą udostępniane osobom opiekującym się kotami wolnożyjącymi (minimum 5 
kotów). Karmę udostępnia Urząd Gminy w Nowym Duninowie, w godzinach pracy. 
 

§ 4 
 

1.Gmina zapewnia odławianie bezdomnych zwierząt. Dotyczy to także zwierząt, które 
w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) 
utraciły właściciela, zwierząt zagubionych, wałęsających się, pozostających bez 
opieki właściciela oraz zwierząt uczestniczących w wypadkach komunikacyjnych, 
których właściciela nie ustalono. 
 
2. Gmina zapewnia odławianym zwierzętom miejsce w schronisku, poza sytuacją, w 
której zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. 
 
3.Wyłapywanie jest procesem stałym, podejmowanym w szczególności na wniosek 
mieszkańców lub w przypadku zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 
 
4.Osoba, która napotka zwierzęta bezdomne, w szczególności pozostawione na 
uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym Gminę, Policję. 
 
5.W przypadku gdy zwierzęta, w szczególności psy, stanowią nadzwyczajne 
zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, odłowienie psa i 
dostarczenie go właścicielowi, a jeżeli ustalenie tej osoby w danej chwili nie jest 
możliwe dostarczenie do schroniska dla zwierząt, odbywa się na koszt właściciela. 
 
6.Podmiotem uprawnionym do wyłapywania bezdomnych zwierząt jest Gmina lub 
inny przedsiębiorca, posiadający wydane przez Gminę zezwolenie na odławianie i 
transport bezdomnych zwierząt, który zawarł z Gminą umowę na realizację w/w 
zadania. 
 



7.Schwytane zwierzę zostaje przewiezione na teren bazy po byłej Gminnej 
Spółdzielni „SCh” w Nowym Duninowie, gdzie znajdują się przystosowane do tego 
celu pomieszczenia. 
 
8.Zwierzętom zostaje zapewniona opieka lekarsko-weterynaryjna i wyżywienie, do 
momentu zgłoszenia się ich właściciela lub przekazania do schroniska wymienionego 
w §2. 
 
9.Właściciel może odebrać zwierzę, po udowodnieniu prawa własności oraz 
uregulowaniu poniesionych przez Gminę lub schronisko kosztów leczenia, 
wyżywienia i transportu. 
 

§ 5 
 

1.W celu zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych wprowadza się obligatoryjną 
sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, przed przekazaniem 
ich nowym właścicielom. 
 

§ 6 
 

1.Za poszukiwanie nowych właścicieli psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi 
właściciele. 
 
2.Za poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających 
tymczasowo pod opieką Gminy odpowiedzialny jest Urząd Gminy. 
 
3.Za poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających w 
schroniskach odpowiedzialne są organy je prowadzące, które mają obowiązek 
informowania Gminy o każdym przypadku adopcji. 
 
4.W ramach zachęcenia do adopcji zwierząt pozostających pod tymczasową opieką 
Gminy, możliwe jest zwolnienie z podatku od posiadania psów właścicieli psów 
adoptowanych za pośrednictwem Gminy. Zwolnienie każdorazowo wymaga decyzji 
Wójta Gminy. 
 
5.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. 
 
- prowadzenie za pomocą mediów akcji edukacyjnych, zachęcających do 
zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem. 
 

§ 7 
 

1.W celu zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych umożliwia się bezpłatne 
usypiania „ślepych miotów” właścicielom suk, które w najszybszym z możliwych 
terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela. Zabiegu 



dokonuje lekarz weterynarii, wymieniony w §1 pkt 3, po wcześniejszym przyjęcia 
zgłoszenia od Gminy. 
 
2.We współpracy ze społecznymi opiekunami kotów wolnożyjących umożliwia się 
bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” wolno żyjących kocic. 
 

§ 8 
 

1.Wójt Gminy każdorazowo w drodze decyzji wskazuje gospodarstwo rolne, któremu 
zostają nieodpłatnie przekazane bezdomne zwierzęta gospodarskie. 
2.Przekazanie zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, następuje za zgodą podmiotu, 
któremu zwierzę ma być przekazane. 
3.W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2, lub wystąpienia innych 
okoliczności uniemożliwiających przekazanie zwierzęcia podmiotom, o których mowa 
w ust. 1, zwierzę może zostać nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej lub 
jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osobie fizycznej, 
która zapewni mu właściwą opiekę. 
 

§ 9 
 

1.W celu realizacji obowiązku całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Nowy Duninów, Gmina 
zawiera umowę z lekarzem weterynarii, wymienionym w §1 ust.3. 
2.W celu realizacji obowiązku utylizacji zwłok zwierząt bezdomnych padłych lub 
zabitych w wyniku zdarzeń drogowych Gmina posiada podpisaną umowę z 
Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” Sp. z o. o. w Florianowie 
Zakład  Utylizacji w Olszówce. 

§ 10 
 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane jest poprzez: 
 
- nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na 
smyczy, a w przypadku psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras, 
oraz psów zachowujących się agresywnie w kontakcie z obcymi – także obowiązku 
prowadzenia na terenach publicznych psa w kagańcu; 
 
- egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego 
obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie; 
 

§ 11 
 

Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt 
realizowana jest poprzez: 
 
- zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenie 
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; 
 



- 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; 
 
- organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na 
temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we 
współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami. 
 

§ 12 
 

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 2015 i wynosi 9.000,00 zł. W 
przypadku zwiększenia zapotrzebowania na środki finansowe na powyższy cel, będą 
one sukcesywnie zwiększane. 
 
2.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, 


