
 

Projekt  

 

Uchwała Nr …………………… 

Rady Gminy Janów 

z dnia ................................2017r. 

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na rok 2017 

 

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

Dz. U. z 2016 r., poz.446), art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ), oraz art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 250), 

 

Rada Gminy Janów 

uchwala: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Janów na rok 2017 stanowiący załącznik do uchwały.  

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały Nr ……………………… 

Rady Gminy Janów 

z dnia........................2017 r. 

 

 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych 

Gminy. Na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. 

U. z 2013 r.,poz. 856) Rada Gminy określa corocznie w drodze uchwały, Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie 

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę. 

 

Wobec powyższego przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2017, który stanowi załącznik do 

uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

 

Podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe dla Gminy Janów. W Programie wskazano 

wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób ich 

wydatkowania, które zostały ujęte w planie finansowym budżetu Gminy Janów na rok 2017. 

 Zgodnie ze wskazaniami ustawy o ochronie zwierząt Projekt Programu został 

przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, zarządcom obwodów 

łowieckich, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

 

 Mając powyższe na względzie podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         Załącznik  

         do Uchwały Nr ……………. 

         Rady Gminy Janów 

         z dnia..................2017 roku 

 

 

 

 

 

PROGRAM  OPIEKI  NAD  ZWIERZĘTAMI  BEZDOMNYMI 

 

 

ORAZ  ZAPOBIEGANIA  BEZDOMNOŚCI  ZWIERZĄT 

 

 

W  GMINIE  JANÓW  NA  2017  ROK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janów, 2017 

 



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 w gminie Janów na 2017 rok 
 

 

Wstęp: 

 

 Obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy 

do zadań własnych gminy. Rada Gminy Janów, wypełniając powyższy obowiązek określa 

corocznie w drodze uchwały, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1. niekontrolowane rozmnażanie, 

2. porzucanie zwierząt przez właścicieli, 

3. ucieczki zwierząt, 

4. łatwość pozyskiwania zwierząt, 

5. panujące mody na dane rasy zwierząt, 

6. brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze 

szczególnym uwzględnieniem sterylizacji lub kastracji. 

 

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. 

 

 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

Ilekroć w programie jest mowa o: 

1. urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Janów, 

2. gminie, należy przez to rozumieć Gminę Janów, 

3. schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

prowadzonym przez Pana Rafała Żmudę Zakład Ogólnobudowlano-Usługowy             

z siedzibą w Zawierciu, ul. Podmiejskiej 51b 

4. lekarzu weterynarii/przychodni weterynaryjnej, należy przez to rozumieć:  

- Gabinet Weterynaryjny "Bartek" przy. ul Żurawskiej 32A, 42-253 Janów, 

prowadzonego przez lek. wet. Bartłomieja Kucię, z którym gmina ma podpisaną 

umowę na świadczenie usług w zakresie  sterylizacji  i kastracji psów i kotów dla 

mieszkańców gminy, a także wykonywanie zabiegów weterynaryjnych dla 

adoptowanych bezdomnych zwierząt z terenu gminy Janów. 



-  Przychodnię Weterynaryjną, przy ul. Mostowej 1, 42-310 Żarki, prowadzoną przez 

lek. wet. Artura Grabowskiego, która świadczy zabiegi weterynaryjne w schronisku       

i zapewnia całodobową opiekę w wyniku zdarzeń drogowych  z udziałem 

bezdomnych zwierząt z terenu gminy Janów w ramach podpisanej umowy ze 

schroniskiem. 

5. gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć  gospodarstwo rolne położone         

w miejscowości Mzurów 22, 42-320 Niegowa, prowadzone przez Pana Bogdana 

Lecha, 

6.  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, 

7. 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, 

8.  kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na 

wolności  (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim), 

9.   zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie  

w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 

10. zwierzętach wolno żyjących (dzikich), należy przez to rozumieć zwierzęta 

nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka, 

11. programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janów  

w 2017 r. 

 

Rozdział II 

 

Cel i zadania programu: 
 

Celem niniejszego programu jest: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym  ich dokarmianie; 

3. odławianie bezdomnych zwierząt; 

            4.   obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt ; 

6. usypianie ślepych miotów; 

7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt; 

8. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu  zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

 

Schronisko zapewnia zwierzętom: 

1. zadaszone pomieszczenia lub boksy, chroniące je przed zimnem, upałami i opadami 

atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające im swobodne 

poruszanie się oraz legowiska, 

2. odpowiednią karmę i stały dostęp do wody zdatnej do picia, 

3. stałą opiekę lekarsko – weterynaryjną, 

4. leczenie przyjętych chorych zwierząt, rokujących nadzieję na wyzdrowienie, 



5. znakowanie – chipowanie w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację 

zwierzęcia, 

6. sterylizację lub kastrację zwierząt przyjętych do schroniska, wcześniej nie 

wysterylizowanych i nie wykastrowanych, 

7. poszukiwanie nowych domów i przekazywanie zwierząt do adopcji osobom 

zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. 

 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 

Koty wolno żyjące nie są uważane za bezdomne. Koty te nie podlegają wyłapywaniu. Gmina 

i karmiciele stwarzają kotom wolno żyjącym warunki bytowania w miejscach ich 

dotychczasowego schronienia. 

1.Dokarmianie kotów wolno żyjących: 

Wolno żyjące koty z terenu gminy w 2017 roku dokarmiane będą za pośrednictwem 

społecznych opiekunów (karmicieli) sprawujących nad nimi opiekę, zamieszkałych na terenie 

gminy. Karma będzie wydawana 2 razy w roku na podstawie pisemnego wniosku i po 

uprzednim potwierdzeniu sprawowania przez Wnioskodawcę, opieki nad wolno żyjącymi 

kotami. 

2.Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących poprzez wspieranie sterylizacji i kastracji: 

Wolno żyjące koty z terenu gminy będą sterylizowane lub kastrowane, na podstawie zgłoszeń 

mieszkańców, którzy sprawują nad nimi opiekę. Zabiegi sterylizacji lub kastracji będą 

wykonywane w Przychodni Weterynaryjnej w ramach podpisanej umowy. Po zabiegu 

społeczny opiekun obejmie zwierzę opieką określoną przez lekarza weterynarii. 

 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

 

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. 

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy i dostarczaniem ich w 2017 

roku do schroniska zajmować się będzie Zakład Ogólnobudowlano-Usługowy Rafał  Żmuda,  

ul. Piłsudskiego 115/42, 42-400 Zawiercie, w ramach podpisanej umowy, posiadający 

licencję dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt Nr 194/2604/2011. 

Bezdomne zwierzęta  z terenu gminy będą wyłapywane na podstawie wystawionego 

zlecenia przez pracownika Referatu Organizacyjnego, po uprzednim potwierdzeniu 

zasadności odłowienia zwierzęcia. 

 Wyłapywanie zwierząt będzie się odbywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu do 

wyłapywania zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku 

publicznego oraz dla zdrowia i życia zwierząt. Zwierzęta będą przewożone odpowiednim 

środkiem transportu, zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o ochronie zwierząt. 

 Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka zostanie odłowione i przekazane na 

obserwację weterynaryjną, zgodnie z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, w celu 

stwierdzenia wścieklizny lub jej wykluczenia. Obserwację przeprowadzać będzie lekarz 

wyznaczony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie. Po zakończonej 

obserwacji i wykluczeniu wścieklizny zwierzę zostanie przewiezione do schroniska.              

W przypadku podejrzenia wścieklizny dalsze postępowanie będzie prowadzone przez 

Państwowy Inspektorat Weterynarii. 

 



Obligatoryjna sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt 

 

Bezdomne zwierzęta przebywające w schronisku poddawane będą obligatoryjnej sterylizacji   

i kastracji (z wyjątkiem zwierząt , u których istnieją przeciwskazania do wykonywania tych 

zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek)  w Przychodni Weterynaryjnej w ramach 

podpisanej umowy ze schroniskiem 

   

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 

Działania zmierzające do poszukiwania nowych właścicieli i przekazywanie zwierząt do 

adopcji osobom zainteresowanym lub posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowe prowadzą: 

1. Urząd Gminy Janów, 

2. Zakład Ogólnobudowlano-Usługowy Rafał Żmuda, ul. Piłsudskiego 115/42,  

42-400 Zawiercie, 

3. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt mieszczance się w Zawierciu, przy  

ul. Podmiejskiej 51b. 

Dodatkowo gmina, w przypadku otrzymania zgłoszenia o zabłąkanym zwierzęciu przed 

przekazaniem go do schroniska prowadzić będzie działania polegające na podawaniu do 

publicznej wiadomości informacji o miejscu odnalezienia zwierzęcia i poszukiwaniu jego 

właściciela lub osoby chętnej do przejęcia nad nim opieki. 

Ogłoszenia umieszczane będą na  stronie internetowej gminy. 

Jeżeli nie uda się ustalić właściciela psa, a zgłosi się osoba chętna do przejęcia opieki nad 

nim, to z osobą adoptującą zwierzę zostanie zawarta umowa adopcyjna.  

Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych dla osób adoptujących zwierzę finansuje gmina na 

podstawie zawartej umowy. 

 

Usypianie ślepych miotów 

 

Obligatoryjnemu usypianiu poddawane będą ślepe mioty bezdomnych suk i kotek,                  

w celu zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych. 

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

zapewnienia dla nich właściciela. 

Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku 

dla bezdomnych zwierząt lub w przychodni weterynaryjnej. 

Wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do zwierząt. 

Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia- łagodnie i przyjaźnie, należy 

zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. 

Zwłoki uśpionych zwierząt musza być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich 

przez odpowiednie służby. 

Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, realizują: 

1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych 

miotów, 

2) Gmina poprzez zlecanie lekarzowi weterynarii  zabiegów usypiania ślepych miotów 

bezdomnych zwierząt.  

 

 

 

 



Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich 

 

Zabłąkane, porzucone lub odebrane zwierzęta gospodarskie będą wyłapywane  

i przetransportowywanie przez Zakład Ogólnobudowlano-Usługowy Rafał Żmuda,  

do gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Mzurów 22, 42-320 Niegowa. 

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

 

Całodobową opiekę weterynaryjną realizuje schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza 

w Przychodni Weterynaryjnej. 

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu oraz sposób wydatkowania tych 

środków. 

 

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w budżecie Gminy Janów na 2017 rok zabezpieczone zostały środki finansowe           

w dziale 900, rozdziale 995, paragrafie 4 300 w kwocie 50.000,00  złotych. 

Środki finansowe wydatkowane będą na poszczególne zadania w wysokości: 

a) 38 400,00 zł ( 3 200,00 zł ryczałt miesięczny) w tym: 

- odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Janów, 

- zapewnienia im miejsca i utrzymanie w schronisku lub zapewnienie procedury adopcyjnej, 

-  wykonywanie zabiegów weterynaryjnych w schronisku, 

-  zapewnienie opieki  kotom wolno żyjącym, w tym ich dokarmianie, 

- zapewnienie całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem    

zwierząt, 

-  trwałe oznakowanie psów za pomocą elektronicznego mikroprocesora.  

b) 11 600,00 zł jako kwota zabezpieczająca realizację zadań, tj.: 

- finansowanie 50 % kosztów zabiegów  sterylizacji lub kastracji psów i kotów dla 

mieszkańców gminy 

- zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy, 

- sfinansowanie zabiegów weterynaryjnych w przypadku adopcji bezdomnego psa lub kota 

(tj.: trwałe oznakowanie psów za pomocą elektronicznego mikroprocesora, pakiet szczepień 

okresowych, podanie leków i preparatów mających na celu odrobaczenie, odkleszczenie            

i odpchlenie zwierzęcia, sterylizacje lub kastracje oraz usypianie ślepego miotu). 

Realizacja programu następuje do wysokości posiadanych środków. Zwiększenie może 

nastąpić w trakcie roku budżetowego gdyby finansowanie okazało się niewystarczające,          

a Gmina posiadała wolne środki. 

                                             

Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Programu sprawuje Wójt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


