
UCHWAŁA NR XVI/96/2020 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Zbójno na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.       
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 11 ust. 1 i art.  11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 122 z późn. zm.2)), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Zbójno na 2020 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 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1571, 

poz. 1696 i poz. 1815 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2019 r., poz. 1123 
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Załącznik do uchwały Nr XVI/96/2020 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 16 marca 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt                          
na terenie Gminy Zbójno na 2020 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. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.,                         
o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.) w szczególności z zachowaniem zasad 
humanitaryzmu. 

§ 3. Realizacja programu obejmuje w szczególności: 

a) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku 
dla zwierząt prowadzonym przez Eko Schronisko Dla Zwierząt Zielone Pole Ewa Czajkowska Ostrowite 50, 
87 – 400 Golub – Dobrzyń zwanym dalej „schroniskiem”, a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie 
rolnym pod adresem  Zbójno 103, 87 – 645 Zbójno 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, 

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

e) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, 

f) usypianie ślepych miotów. 

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

Rozdział 2. 
Źródła finansowania programu 

§ 4. 1.  Na realizację zadań wskazanych w § 3 Gmina Zbójno przeznacza z budżetu środki w wysokości co 
najmniej 20.000, 00 zł, z czego: 

a) na odławianie i zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom przeznacza się co najmniej 19.764,00 zł, 

b) na opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt i opiekę nad wolno żyjącymi kotami przeznacza się co 
najmniej 236, 00 zł. 

2. Środki finansowe wydatkowane będą  poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) lub zgodnie 
z obowiązującym w Urzędzie Gminy Zbójno regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości  
nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Rozdział 3. 
Odławianie bezdomnych zwierząt 

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

§ 6. Wykonywanie zadań, o których jest mowa w § 3 oraz § 5 będzie polegało na zasadzie umowy oraz 
współpracy podmiotu prowadzącego schronisko z pracownikami Urzędu Gminy Zbójno. 

§ 7. Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwiej opieki w szczególności: 
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a) odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody, 

b) ochrony przed złymi warunkami atmosferycznymi, 

c) opieki weterynaryjnej, 

d) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji, 

e) usypiania ślepych miotów, 

f) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt ciąży na schronisku. 

Rozdział 4. 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

§ 8. Wolno żyjące na ternie Gminy Zbójno koty podlegają opiece Gminy. 

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

Rozdział 5. 
Adopcje zwierząt i domy tymczasowe 

§ 10. 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”. 

§ 11. 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. 

§ 12. 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 jest 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 jest mowa w pkt. 1 nie będzie sprawować 
należytej opieki nad zwierzęciem, Wójt ma obowiązek odmówić wydania zwierzęcia. 

§ 13. 1.  Umowa adopcyjna i umowa sprawowania 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: 

a) odpowiedniego pożywienia i świeżej wody, 

b) schronienia przed złymi warunkami atmosferycznymi, 

c) dostępu do stałej opieki weterynaryjnej, 

d) szacunku, wolności od bólu i cierpienia. 

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

§ 14. 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 6. 
Opieka weterynaryjna 

§ 15. 1.  Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami oraz całodobową opiekę 
weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

2. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, a także opieka 
weterynaryjna prowadzona będzie z: Gabinetem Weterynaryjnym s. cM . Pawlikowski, M. Bodziński, Zbójno 
161, 87 – 645 Zbójno; Gabinetem Weterynaryjnym Janusza Radeckiego, ul. Sokołowska 5, 87 – 400 Golub – 
Dobrzyń  lub z Eko Schroniskiem Dla Zwierząt Zielone Pole Ewy Czajkowskiej, Ostrowite 50, 87 – 400 Golub 
– Dobrzyń, poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) lub zgodnie z obowiązującym w Urzędzie 
Gminy Zbójno regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości  nieprzekraczającej kwoty wskazanej 
w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W przypadku braku możliwości podjęcia szybkiej interwencji w sytuacji zdarzenia drogowego               
z udziałem zwierząt i opieki weterynaryjnej przez podmiot wymieniony w pkt. 2,  usługa będzie zlecona 
innemu  uprawnionemu podmiotowi, który podejmie się szybkiej interwencji. 

Rozdział 7. 
Postanowienia końcowe 

§ 16. Wszelkie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Zbójno na 2020 r. wymagają zachowania formy pisemnej.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójno na 2020 rok.

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego
w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym
a projektowanym stanem prawnym:

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.122 ze zm.)
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy. Rada Gminy
corocznie, w terminie do 31 marca, określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Przedstawiony projekt uchwały ma na celu realizację przepisów ww. ustawy.

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

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Realizacja uchwały wymaga zabezpieczenia finansowych środków budżetowych.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Wymagana uchwała wymagała uzyskania stosownych opinii i uzgodnień.

Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania:

1.Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii

2.Kołu Łowieckiemu „GAWRA”

3.Wojskowemu Kołu Łowieckiemu Nr 236 „ŻBIK”

4.Warszawskiemu Kołu Łowieckiemu „RYŚ”

5.Ośrodkowi Hodowli Zwierząt

6.Kołu Łowieckiemu „ŁOŚ”

7.Kołu Łowieckiemu „DANIEL” w Leśnie.

Podmioty te w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego Projektu Programu wydają opinię
o projekcie.

W ustawowym terminie wpłynęła jedna opinia dotycząca wyżej wymienionego projektu.

Niewydanie opinii uważa się za akceptację przesłanego programu.
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