
UCHWAŁA NR LI/217/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. 
z 2017 r. poz.1840)Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2018 r.  w brzmieniu jak  w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  w Koprzywnicy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Aleksandra Klubińska

Id: 0C538D87-C379-4982-8439-A6DB749FF9BA. Podpisany Strona 1



    Załącznik do Uchwały  Nr LI/217/2018   
                                                                                        Rady Miejskiej w Koprzywnicy  
                                                                                        z dnia 27 marca 2018r. 
 
Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2018 r. 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 
Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt 
domowych, a w szczególności do psów i kotów przebywających na terenie Gminy 
Koprzywnica. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Koprzywnica 
2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy                    

w Koprzywnicy, 
3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.               

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1840) 
4) Programie – należy przez to rozumieć program opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Koprzywnica w 2018 r.                                         

§ 2. 
 
 Celem  Programu jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie  
 bezdomności zwierząt.                                           

§ 3. 
 

Zadania programu 
 
 W ramach programu Gmina  Koprzywnica  realizuje następujące zadania: 
      1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 
      2) opieka nad wolno żyjącymi kotami; 
      3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
      4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 
      5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
      6) usypianie ślepych miotów; 
      7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we    
          wskazanym gospodarstwie rolnym; 
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      8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń  
          drogowych z udziałem zwierząt; 
      9) działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym. 
                                            

§ 4. 
 

Wykonawcami programu są: 
 

1)  Gmina Koprzywnica; 
2)  Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, w zakresie koordynowania zadań 

realizowanych w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt; 

3)  Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt. 

 
Rozdział II 

 
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca 

w schronisku dla zwierząt 
 

§ 5. 
 
Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały        
w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki 
zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa. 

§ 6. 
 
1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych    
Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie 
referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami  Urzędu Miasta  Gminy, 
który podejmie działania zmierzające  do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt. 
2. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa  w 
ust.1, Gmina Koprzywnica podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i 
przekazaniu go do adopcji. 
 

§ 7. 
 
1. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący schronisko dla 
zwierząt na podstawie zawartej umowy z Panem Marcinem Komorowicz -  Gabinet 
Weterynaryjny  MEDWET ul. G. Zapolskiej 7/u4u5 25-435 Kielce, NIP 657-278-16-
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68, REGON 260423897 prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt w 
Nowinach ul. Przemysłowa 89. 
2. Przedmioty lub urządzenia używane do odławiania zwierząt nie mogą stwarzać 
zagrożenia dla ich zdrowia, życia ani zadawać zwierzętom zbędnego cierpienia.  
3. Odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone                 
w schronisku dla zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym została zawarta 
umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, tj. Gabinet 
Weterynaryjny MEDWET ul. G. Zapolskiej 7/u4u5 25-435 Kielce  Marcin 
Komorowicz. prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt  
w Nowinach ul. Przemysłowa 89.  
4. Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo  odłowionych  zwierząt od momentu 
odłowienia i do przewiezienia ich do schroniska jest Pan  Marcin Komorowicz - 
Gabinet Weterynaryjny MEDWET   ul. G. Zapolskiej 7/u4u5 25-435   Kielce            
NIP 657-278-16-68 REGON 260423897 prowadzący schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Nowinach ul. Przemysłowa 89.  
5. Nadzór nad bezpiecznym przewozem odłowionych zwierząt wykonuje Burmistrz 
Miasta i Gminy. 
6.  Odłowione zwierzęta bezdomne do czasu ich zgonu lub adopcji maja zapewnione 
miejsce w schronisku dla zwierząt określonym w ust.3. 
 

§ 8. 
 
Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do 
zwierzęcia. 
 

Rozdział III 
 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami  w tym ich dokarmianie 
 

§ 9. 
 
1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach   

określonych w Rozdziale II niniejszego Programu. 
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez: 
      1)  zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów; 
      2)  leczenie na koszt Gminy chorych lub rannych wolno żyjących kotów, 
            w ramach zawartej umowy z lekarzem weterynarii, tj. Gabinet     
            Weterynaryjny Tomasz Miodyński ul.Połaniecka19, 28-221 Osiek. 
3. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących Gmina finansuje zabiegi sterylizacji  

lub kastracji zwierząt. 

Id: 0C538D87-C379-4982-8439-A6DB749FF9BA. Podpisany Strona 3



4. Gmina może wydać społecznemu opiekunowi (karmicielowi) skierowanie na 
przeprowadzenie zabiegu sterylizacji lub kastracji oraz leczenie kotów wolno 
żyjących przez zakład leczenia zwierząt, z którym Gmina zawarła stosowną 
umowę. 

Rozdział IV 
 

Sterylizacja albo kastracja zwierząt przeznaczonych do adopcji 
 

§ 10. 
 
1. Gmina pokrywa 100% kosztów sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt 
przeznaczonych do adopcji. 
2. Zabieg sterylizacji albo kastracji na zasadach określonych w ust. 1 przeprowadza 
wyłącznie lekarz weterynarii Tomasz Miodyńskim ul. Połaniecka 19, 28-221 Osiek 
woj. świętokrzyskie prowadzącym Gabinet weterynaryjny,    
z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi sterylizacji albo kastracji 
zwierząt. 
3. Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie o której mowa w ust.2 na podstawie 
wystawionego rachunku (faktury). 
 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
 

§ 11. 
 
Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
poprzez: 
1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu     
     Gminy, tj. stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej,     
     umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących odłowionych zwierząt na tej  
     stronie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy; 
2) prowadzenie przy pomocy mediów akcji edukacyjnych zachęcających do  
    zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami; 
3) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska. 
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Rozdział V 
Usypianie ślepych miotów 

 
§ 12. 

 
1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów lub kotów 
bezdomnych lub posiadających właścicieli zamieszkujących na terenie Gminy. 
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa  
w ust.1: 

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie    
ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli; 

2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt 1 przeprowadza wyłącznie    
lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi 
usypiania ślepych miotów psów i kotów, tj. Gabinet Weterynaryjny Tomasz 
Miodyński ,  ul.Połaniecka19, 28-221 Osiek; 

3) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu    
składa oświadczenie, że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji, a także wyraża 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z 
realizacji Programu; 

4) Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi  
weterynarii zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa  
w pkt 2, na podstawie wystawionego rachunku (faktury), do którego dołączone 
będą oświadczenia, o których mowa w pkt 3. 

 
Rozdział VI 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca 
dla zwierząt gospodarskich 

 
§ 13. 

 
1. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich powinno 
spełniać wymagania dotyczące: 
  1) zasad przemieszczeń pomiędzy stadami, 
  2) odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym   
     minimalnych norm powierzchni określone w obowiązujących w tym zakresie     
     przepisach, w tym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia  
     zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2017 r. poz.  
     1855).  
2. Zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie rolnym Pana Romana 
Gawron zam. Zbigniewicach Wieś 19, 27-660 Koprzywnica na zasadach określonych 
w zawartej  umowie. 
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Rozdział VII 

 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 
 

§ 14. 
 
1.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt Gmina realizuje poprzez zawieranie umów       
z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej 
zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Koprzywnica. 
2.Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt poszkodowanych  
w przypadkach zdarzeń   drogowych z udziałem zwierząt zapewniona została poprzez 
zawarcie umowy z lekarzem weterynarii tj. Panem Tomaszem  Miodyńskim – Lekarz 
Weterynarii, 28-221 Osiek,   ul. Połaniecka 19. 
 

Rozdział VIII 
 

Finansowanie Programu 
 

§ 15. 
 
1.  Środki finansowe na realizację postanowień Programu zostały zabezpieczone        
w budżecie  na rok 2018 w kwocie 12 000zł . 
2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie 
się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania 
najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 
celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją 
Programu. 
3. Zabezpieczone w budżecie środki będą wydatkowane na zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom poprzez przekazanie ich do schroniska w wysokości 6 000 zł, 
dokarmianie bezdomnych zwierząt 2 500 zł, sterylizacja i kastracja bezdomnych 
zwierząt 1500 zł, całodobowa opieka nad zwierzętami rannymi 1 500 zł, inne zadania 
określone programem 500 zł. 
 
 
 

Id: 0C538D87-C379-4982-8439-A6DB749FF9BA. Podpisany Strona 6



UZASADNIENIE

do uchwały Nr LI/217/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca
2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Koprzywnica w 2018 r.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 )
nakłada na gminy obowiązek sporządzania corocznego programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy
Koprzywnica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Program, o którym mowa obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym

gospodarstwie rolnym;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt;
9) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

W Programie została podana wysokość środków finansowych planowanych na
realizację założeń programu oraz sposób ich rozdysponowania.
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