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GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA  BEZDOMNOŚCI  ZWIERZĄT 
 

 
PREAMBUŁA 

 
Rada Gminy Janów : 

- zważywszy, że człowiek winien jest zwierzętom, jako istotom zdolnym do odczuwania 
cierpienia, poszanowanie ich praw, opiekę i ochronę, 

- zważywszy, że zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych 
Gminy, 

- zważywszy, że problem bezdomności zwierząt jest problemem narastającym, 
- przekonana, że działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy należy wesprzeć 

współpracą z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest 
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz Powiatowym Inspektoratem Weterynaryjnym                
i samorządem lekarsko – medycznym, 

uchwala niniejszym „Gminny Program Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt „ jako wyraz polityki 
Gminy Janów wobec problemu bezdomności zwierząt. 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w tym szczególnie psów                
i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy. 
 

§ 2 
 
Celem niniejszego Programu jest : 
1) zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie działań mających na celu 

poszukiwanie właścicieli dla zwierząt oraz usypianie ślepych miotów, 
2) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt 

domowych, 
3) poprawa bezpieczeństwa porządku publicznego, 
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 
 

§ 3 
 

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o : 
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Janów, 
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Janów, 
3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, 
 

Rozdział II 
Edukacja 

 
§ 4 

 
1. Wprowadza się działania edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy 

mieszkańców Gminy w zakresie obowiązków jakie ciążą na osobach utrzymujących lub 
hodujących zwierzęta domowe. 

2. Do podstawowych działań, które będzie wykonywać Gmina w zakresie realizacji postanowień 
ust.1 należą : 
1) wydawanie ulotek i plakatów propagujących odpowiednie warunki utrzymywania psów                 

i kotów, 



2) wspieranie w lokalnej prasie druku artykułów poświęconych prawom zwierząt, obowiązkom 
ich właścicieli oraz propagujących odpowiedzialne posiadanie zwierząt, 

 
§ 5 

 
1. Poza działaniami określonymi w § 4 wprowadza się edukację dzieci i młodzieży uczęszczającej do 

placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę. 
2. Jako podstawowe formy edukacji, której mowa w ust.1, przewiduje się : 

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia do treści 
programowych w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym 
traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami                 
i potrzebą ograniczania liczby zwierząt przez sterylizację i kastrację. 

2) 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, 

3) organizowanie wyjazdów do schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
4) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest 

ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy             
w ramach działalności w tego typu organizacjach. 

 
Rozdział III 

Zapobieganie bezdomności psów i kotów 
 

§ 6 
 
1. Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów w wysokości 50% kosztów sterylizacji 

lub kastracji. 
2. Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust.1 : 

1) Wójt w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoni lekarza weterynarii,                 
z którym zostanie zawarta umowa na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji 
dofinansowywanych z budżetu Gminy. Informacja o wyniku przetargu umieszczona będzie na 
stronie BIP Urzędu Gminy Janów, 

2) właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza się do lekarza weterynarii,               
z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług w celu przeprowadzenia zabiegu, 

3) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu, 
4) na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci pozostałe 50% kosztów zabiegu 

bezpośrednio lekarzowi weterynarii, 
5) zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko właścicielom psów i kotów, którzy 

są mieszkańcami Gminy , zameldowanymi na terenie Gminy Janów. 
                                                

§ 7 
 
Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele. 
                                     

§ 8 
 
1. W celu rozwiązywania problemu bezdomności dla psów i kotów na terenie Gminy, przewiduje się 

prowadzenie współpracy z osobami i instytucjami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi 
zwierzętami. 

2. Jako podstawowe formy współpracy , o której mowa w ust.1 zakłada się : 
1) prowadzenie wspólnych akcji zmierzających do zapewnienia właścicieli bezdomnym psom                 

i kotom, 
2) wymianę informacji na temat porzuconych oraz źle traktowanych zwierząt w celu dochodzenia 

od ich właścicieli należytej opieki nad posiadanymi zwierzętami. 
 

§ 9 
 

1. Bezdomność psów i kotów jest likwidowana również poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych, 
które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub 
innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały, 



2. Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt, w tym psów i kotów oraz rozstrzyganie o dalszym 
postępowaniu z tymi zwierzętami określa odrębna uchwała . 

 
 

Rozdział IV 
Postanowienia końcowe 

 
§ 10 

 
O zakresie działań objętych Programem w danym roku, będzie decydowała wysokość środków 
finansowych, zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 

Gminy Janów 

 

/-/ Sławomir Krzyształowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


