
UCHWAŁA NR XVI/71/2012
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Zbójno na 2012 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 3, 4, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 
223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 
1281) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, 
z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. 
Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. 
Nr 47, poz. 278 z 2011 r., Nr 230, poz. 1373) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Zbójno na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lech Dąbrowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/71/2012 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 27 marca 2012 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Zbójno na 2012 rok. 

Rozdział 1.
Cele programu i ogólne założenia 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zwany dalej 
„Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zbójno oraz 
zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, 
przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Zbójno. 

§ 2. 1. „Bezdomne zwierzę” oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie, które zostało porzucone, uciekło, bądź 
zabłąkało się i nie ma możliwości ustalenia jego właściciela. 

2. Powyższy punkt nie dotyczy żyjących na wolności kotów. 

§ 3. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2003 r. Nr106, poz. 1002 z późn. zm.), w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu. 

§ 4. Realizacja programu obejmuje w szczególności: 

a) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku dla 
zwierząt prowadzonym przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy, ul. Ustronie 20B, 87 – 300 
Brodnica zwanym dalej „schroniskiem”, a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie rolnym Pana Michała 
Zglenickiego zwanym dalej „gospodarstwem”, 

b) poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych, 

c) prowadzenie informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójno 
oraz tablicach ogłoszeń umieszczonych w sołectwach Gminy Zbójno, 

c) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń 
drogowych, 

d) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, 

e) usypianie ślepych miotów . 

Koszt realizacji zadań, o których mowa wyżej, ponosi Gmina Zbójno. 

§ 5. Na realizację zadań, wskazanych w § 4, Gmina Zbójno przeznacza z budżetu środki w wysokości 5 000,00 
zł, z czego: 

a) na odławianie i zapewnianie schronienia bezdomnym zwierzętom przeznacza się 3 000,00 zł, 

b) na opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt przeznacza się 1 500,00 zł, 

c) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami przeznacza się 500,00 zł, 

Rozdział 2.
Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 6. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zbójno zajmuje się schronisko. 

§ 7. Wykonywanie zadań, o których mowa w § 4 oraz § 6 będzie polegało na współpracy podmiotu 
prowadzącego schronisko z pracownikami Urzędu Gminy Zbójno. 

§ 8. Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki, w szczególności: 
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- odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody, 

- ochrony przed złymi warunkami atmosferycznymi, 

- opieki weterynaryjnej, 

- obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji, 

- usypiania ślepych miotów, 

- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

ciąży na schronisku. 

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

§ 9. Wolno żyjące na terenie Gminy Zbójno koty podlegają opiece Gminy. 

§ 10. Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie polegać na zapewnieniu wolno żyjącym kotom pokarmu, 
urządzeń służących do dokarmiania oraz schronienia. 

Rozdział 4.
Adopcje zwierząt i domy tymczasowe 

§ 11. 1. Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania opieki nad 
zwierzęciem bezdomnym pochodzącym z terenu Gminy Zbójno. 

2. Sprawowanie opieki nad zwierzęciem może mieć postać: 

a) stałą i nieograniczoną w czasie, zmierzającą do nabycia zwierzęcia na własność, zwaną dalej „adopcją”, 

b) ograniczoną w czasie: 

- na czas określony, 

- na czas nieokreślony, 

zwaną dalej „domem tymczasowym”. 

§ 12. 1. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie, bądź za zwrotem wydającemu 
podstawowych kosztów opieki weterynaryjnej nad zwierzęciem. 

2. Przekazanie zwierzęcia do domu tymczasowego odbywa się nieodpłatnie. 

3. Osoba, sprawująca opiekę nad zwierzęciem w ramach domu tymczasowego, po upływie 15 dni ma prawo 
ubiegać się o nieodpłatną adopcję, chyba że dopuściła się zaniedbań, bądź w inny sposób naruszyła warunki 
umowy o prowadzenie domu tymczasowego. 

§ 13. 1. Osoba, ubiegająca się o adopcję lub przyjęcie zwierzęcia do domu tymczasowego, powinna cechować 
się znajomością wymogów, dotyczących sprawowania opieki nad zwierzęciem danego gatunku. 

2. W razie wątpliwości, czy osoba, o której mowa w pkt 1 jest w stanie sprawować należytą opiekę nad 
zwierzęciem, pracownicy gminni mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy. 

3. Gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba, o której mowa w pkt 1, nie będzie sprawować należytej 
opieki nad zwierzęciem, Wójt ma obowiązek odmówić wydania zwierzęcia. 

§ 14. 1. Umowa adopcyjna i umowa o sprawowanie opieki w domu tymczasowym zawiera pouczenie 
o podstawowych obowiązkach osoby chowającej zwierzę, przewidzianych przez przepisy o ochronie zwierząt oraz 
klauzule zobowiązujące do zapewnienia zwierzęciu właściwych warunków bytowania, w tym: 

- odpowiedniego pożywienia i świeżej wody, 

- schronienia przed złymi warunkami atmosferycznymi, 

- dostępu do stałej opieki weterynaryjnej, 

- szacunku, wolności od bólu i cierpienia. 
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2. Umowa adopcyjna i umowa o sprawowanie opieki w domu tymczasowym zawiera dane osoby odbierającej 
zwierzę, gatunek, rasę, płeć, opis i dane szczególne, służące identyfikacji zwierzęcia, a także znaną historię chorób 
i status prawny zwierzęcia (bezdomne, porzucone, oddane do schroniska, zwierzę, które uległo przepadkowi). 

3. Dane, o których mowa w pkt 2 są przechowywane w odpowiedniej bazie danych. 

§ 15. Poszukiwanie osób chętnych do adopcji oraz sprawowania opieki w domu tymczasowym odbywa się: 

a) za pośrednictwem Internetu, 

b) we współpracy z mieszkańcami, 

c) za pośrednictwem informacji wywieszonych na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Zbójno. 

Rozdział 5.
Opieka weterynaryjna 

§ 16. 1. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami oraz całodobową opiekę 
weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, a także posiadających 
właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy. 

2. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia Gminie poniesionych 
kosztów leczenia. 

3. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, a także opieka 
weterynaryjna prowadzona będzie na zasadzie umowy współpracy z Gabinetem Weterynaryjnym s. c. M. 
Pawlikowski, M. Bodziński, Zbójno 161, 87-645 Zbójno. 

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe 

§ 17. Wszelkie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Zbójno na 2012 rok wymagają zachowania formy pisemnej. 
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Uzasadnienie

Przedstawiony projekt uchwały ma na celu realizację przepisów nowelizacji ustawy z dn. 21.08.1997 r. 
o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), która weszła w życie dnia 1.01.2012 r. 

Nowelizacja rozszerzyła obowiązki ciążące na jednostkach samorządu terytorialnego o szereg dodatkowych 
czynności, mieszczących się w obrębie zadań własnych, wykonywanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy. 
Podkreślić należy, że owe dodatkowe działania ciążące na gminach, zgodne są z ogólnymi postulatami 
poszerzenia humanitarnej ochrony zwierząt, a sposób zredagowania ustawy wskazuje na ogólną intencję 
skierowania dostępnych środków na jak najbardziej efektywną i wydajną walkę z bezdomnością zwierząt. 

Program jest szczegółowy w takim stopniu, jaki jest wymagany dla realizacji ustawowego minimum. Kwestie 
nieporuszone wprost są możliwe do rozwiązania drogą czynności administracyjnych, technicznych oraz 
cywilnoprawnych, podejmowanych na podstawie rzeczonego aktu oraz ustawy o ochronie zwierząt wraz 
z aktami wykonawczymi. 

Strona 1Id: F23723A2-6A44-42FC-B36A-C7922EF686CE. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————


	
	
	



