
Załącznik do Uchwały Nr …………….. 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia ……………………… 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Kroczyce w 2017 roku 

 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1)Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kroczyce, przy pomocy którego Wójt  

   Gminy  wykonuje zadania;  

2)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 dotąd pozostawały;  

3)Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające  

   wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez   

   człowieka w charakterze jego towarzysza;  

4)Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na  wolności  

   (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);  

5)Programie, należy przez to rozumieć  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

   oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kroczyce w 2017 roku.  

§ 2.1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Kroczyce, za pośrednictwem Referatu 

    Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kroczyce. 

2. Realizatorami Programu są:  

1)Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

 

Rozdział 2 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kroczyce 

   oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1)ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 

   domowych, w szczególności psów i kotów; 

2)zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kroczyce; 

3)sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

4)poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5)odławianie bezdomnych zwierząt; 

6)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

   z udziałem zwierząt; 

7)edukacja mieszkańców Gminy Kroczyce w zakresie opieki nad zwierzętami. 

 

Rozdział 3 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 4. 1.Sterylizacja i kastracja zwierząt przebywających w schronisku i opuszczających 

  schronisko. 

  1)Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku   

   zgodnie z Regulaminem Schroniska dla zwierząt prowadzonego przez JUKO Sp.Zo.o.   



   z siedzibą w Zawierciu ul.Piłsudskiego 54/40, który jest właścicielem Schroniska dla 

   zwierząt w Bolesławiu ul.Parkowa 60. 

  2)Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 

  3)Zabiegom, o których mowa w ust.1 nie podlegają: 

     a)zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość 

        zgłoszenia się właściciela lub opiekuna zwierzęcia, 

     b)zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z uwagi na 

        stan zdrowia lub wiek. 

   2.Usypianie ślepych miotów. 

   Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie  

   zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.poz. 856 z późn.zm.) 

   realizują: 

  1)Gmina Kroczyce poprzez zawieranie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt;  

  2)Gmina Kroczyce poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt,  

   w szczególności psów i kotów, których  właściciele zamieszkują na terenie gminy Kroczyce 

   na poniższych zasadach:  

   a)zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów usypiania 

   ślepych miotów a następnie po wykonaniu zabiegu przekazania ich do utylizacji, 

   b)właściciel, 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,  

   c)Gmina Kroczyce dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto zakładu 

   leczniczego dla zwierząt, zgodnie  z  warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie 

  dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla 

  zwierząt oraz oświadczenie  wskazane w § 4 pkt 2 lit. b Programu.  

 

 

Rozdział 4 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 5.Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy realizują: 

1)Gmina Kroczyce poprzez dostarczanie zwierząt bezdomnych do Schroniska przez podmiot 

   wyłapujący i dostarczający  je do schroniska. 

2)Wskazanie, że gospodarstwem rolnym, w którym zapewnione są miejsca dla zwierząt 

   gospodarskich jest gospodarstwo położone w miejscowości Huta Szklana 5. 

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

1)Gmina Kroczyce poprzez:  

a)zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,   

   którzy zostali zarejestrowani oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach 

   zawartych umów  z zakładami leczniczymi dla zwierząt,  

b)podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.  

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kroczyce  

    realizuje podmiot wyłoniony do świadczenia usług w zakresie wyłapywania  i dostarczania  

    ich do schroniska oraz poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt po 

    przedłożeniu programu adopcji lub określenia działań jakie będą prowadzone do 

    osiągnięcia celu. 

§ 8.1.Całoroczne odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kroczyce realizuje 

   podmiot wyłoniony do świadczenia usług w zakresie wyłapywania  i dostarczający  je do 

   schroniska. 

   2.Porzucone i źle traktowane zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa  

   rolnego, o którym  mowa w § 5ust. 2  Programu;  



§ 9.Schronisko dla zwierząt prowadzone przez JUKO Sp.Zo.o. znajdującego się w Bolesławiu 

    ul.Parkowa 60 przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu wyznaczonego 

    administracyjnymi granicami Gminy Kroczyce. 

§ 10.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

   z udziałem zwierząt realizuje lecznica, z którą zostanie zawarta umowa na świadczenie  

   usług w tym zakresie. 

 

 

 

Rozdział 5 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 11.Środki finansowe w kwocie 34.200,00 zł na realizację zadań wynikających z Programu 

    zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Kroczyce. 

§ 12.1.Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie: 

- zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia  

  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.  

  1536 z późn. zm.). 

- świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień 

   publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ). 

   2.Środki finansowe określone w § 11 przeznacza się na realizację poniższych działań: 

   1)31.000,00 zł – odławianie i transport odłowionych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 

      Kroczyce do schroniska, zapewnienie miejsca w schronisku oraz sterylizacja albo 

      kastracja zwierząt w schronisku, 

   2)  1.000,00 zł – sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie, 

   3)     200,00 zł – finansowanie usług usypiania ślepych miotów zwierząt, 

   4)  1.000,00 zł – zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim, 

   5)  1.000,00 zł – zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

        drogowych z udziałem zwierząt. 

 
 


