
Projekt  

 

UCHWAŁA Nr     /      /2013 

Rady Gminy Janów 

z dnia     kwietnia 2013 r. 

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na rok 2013. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 

z późn.zm.), Rada Gminy Janów uchwala: 

 

 

§ 1. 

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na rok 2013 stanowiący załącznik uchwały.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Monika Gałązka 

 

Sprawdził: 

 

 



         Załącznik  

         do uchwały Nr         /13 

         Rady Gminy Janów 

         z dnia    kwietnia 2013 roku 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 11a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 

z późn. zm.)  

 

Zważywszy, że:  

- zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, 

- człowiek winien jest zwierzętom poszanowanie, ochronę i opiekę, 

- gmina ma obowiązek zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom, 

 

oraz w przekonaniu, że działania na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt należy wesprzeć współpracą z organizacjami 

społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz Inspekcją Weterynaryjną  

i samorządem lekarsko-weterynaryjnym przyjmuje się: 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Janów 

 

 

       Rozdział I 

     Cel i zadania programu 

 

§ 1. 

Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych  

w szczególności psów i kotów w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich 

przebywających w administracyjnych granicach Gminy Janów. 

 

§ 2. 

Celem niniejszego programu jest: 

 

1. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy; 

2. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

3. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizacje albo kastrację 

zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów; 

4. odławianie bezdomnych zwierząt; 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt (adopcja); 

6. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt; 

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu  zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

 

 

 

 



§ 3. 

Ilekroć w Programie jest mowa o:  

 

1. 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 pozostawały. 

2. 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. 

3. Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na 

wolności  (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

4. Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie  

w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 

5. Zwierzętach wolno żyjących (dzikich) - należy przez to rozumieć zwierzęta 

nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka. 

6. Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janów  

w 2013 r. 

7. schronisku – należy przez to rozumieć Zakład Ogólnobudowlano-Usługowy Rafał  

Żmuda, ul. Piłsudskiego 115/42, 42-400 Zawiercie, posiadającym, zawartą umowę 

ze  schroniskiem dla bezdomnych zwierząt prowadzonym przez Fundację 

,,Zwierzyniec” w Wieluniu – Szczyty, ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn. 

 

 

 

§ 4. 

1. Wykonawcami programu są: 

 

1. Gmina Janów; 

2. Organizacje społeczne stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem 

działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt; 

3. Gabinet weterynaryjny Artur Grabowski w Żarkach, ul. Mostowa 1; 

4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w § 3 pkt 7; 

5. Gospodarstwo rolne 42-356 Pilica, miejscowość Złożeniec, ul. Wiesławów 6a. 

 

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wójt Gminy 

Janów wykonujący zadania przy pomocy Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Janów. 

 

 

Rozdział II 

Działania dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt 

 

§ 5. 

Właściciel, który zamierza pozbyć się zwierzęcia jest zobowiązany do zapewnienia mu 

opieki. 

 

 

§ 6. 



Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta domowe pozostawione bez opieki,  

w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod 

której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, 

zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

 

§ 7. 

Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt będą prowadzone przez uprawniony podmiot,  

z którym Gmina ma zawartą stosowną umowę (zgodnie z § 3 pkt 7). 

 

§ 8. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Janów realizują: 

 

1. Gmina Janów poprzez umowę zawartą z uprawnionym podmiotem, o którym mowa  

w § 3 pkt 7. 

2. Gmina Janów poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom 

(karmicielom). 

 

§ 9. 

Działania związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy 

realizowane są  poprzez: 

 

1. wyłapywanie w sposób humanitarny z terenu Gminy zwierząt bezdomnych,  

w pierwszej kolejności chorych, rannych lub takich, które stanowią zagrożenie dla 

mieszkańców; 

2. zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsc w Schronisku oraz zapewnienie im 

opieki weterynaryjnej; 

3. prowadzenie sterylizacji zwierząt przebywających w Schronisku; 

4. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, przebywających  

w Schronisku; 

5. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt bezdomnych; 

6. współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt, w celu poszukiwania domów do celowych lub tymczasowych dla 

psów i kotów. 

 

§ 10. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt bezdomnych realizują: 

 

1. Schronisko poprzez zapewnienie lekarza weterynarii w Schronisku. 

2. Gmina poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii prowadzącym gabinet 

weterynaryjny w Żarkach, ul. Mostowa 1. 

 

§ 11. 

Usypianie ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów realizują: 

 

1. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania 

ślepych miotów; 

2. Gmina poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii, prowadzącym gabinet 

weterynaryjny w Żarkach, ul. Mostowa 1.  



Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości 

zapewnienia dla nich właścicieli. 

§ 12. 

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje schronisko oraz 

organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie działań zmierzających do 

pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt 

osobom zainteresowanym i zdolnym  zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów poprzez 

prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się  bezdomnym 

psem.  

 

§ 13. 

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych 

zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę  

z właścicielem gospodarstwa, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5. 

2. Wraz z umieszczeniem zwierząt bezdomnych w gospodarstwie, Gmina podejmie 

starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

 

 

Rozdział III 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 

§ 14. 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Gmina  

przy udziale Referatu Gospodarki poprzez: 

 

1. ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 

2. zapewnienie dokarmiania w miejscach ich przebywania; 

3. poszukiwanie społecznych opiekunów kotów wolno żyjących oraz prowadzenie 

rejestru w/w opiekunów; 

4. zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno 

żyjących; 

5. podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

 

 

Rozdział IV 

Edukacja 

 

§ 15. 

1. Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu 

wiedzy na temat obowiązków jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych  

między innymi poprzez zajęcia edukacyjne, ulotki, plakaty, konkursy, a także adopcję 

zwierząt bezdomnych. 

 zachęcanie nauczycieli Szkół z terenu gminy do włączenia treści 

programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych  

z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami, 

potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, 

promowanie prawidłowych podstaw zachowań w stosunku do zwierząt; 



 współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statusowym celem 

działania jest ochrona zwierząt oraz tworzenie warunków do aktywizacji 

mieszkańców w ramach działalności tego typu organizacji; 

 promowanie w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych działań 

określonych niniejszym programem; 

 popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności 

zwierząt; 

 zamieszczanie na stronach internetowych treści propagujących humanitarny  

i odpowiedzialny stosunek do zwierząt. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 16. 

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w budżecie Gminy Janów na 2013 rok zabezpieczone zostały środki finansowe  

w dziale 900, rozdziale 995, paragrafie 4 300 w kwocie 50.000 złotych. 

 

§ 17. 
Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Programu sprawuje Wójt. 


