
PROJEKT PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY SKÓRZEC w 2016 r. 

 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013r., 

poz. 856 ) Wójt Gminy Skórzec zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, 

organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty, których statutowym celem jest 

ochrona zwierząt , działające na terenie Gminy Skórzec, do wzięcia udziału w konsultacjach 

projektu uchwały Rady Gminy w Skórcu w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Skórzec. 

 

Opinie i uwagi można zgłaszać w sposób następujący: 

 

1. Składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy pok.16 , w dni robocze w 

godzinach od 8
00

 do 16
00

 lub przesłanie pocztą. 

2. Składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

urządgminy@skorzec.eu 

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art.11a ust8 podmioty o których mowa w ust.7 

wymienionej ustawy,  wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od dnia podania 

do publicznej widomości niniejszego zawiadomienia tj. od  dnia 25 stycznia 2016r.  

 

 

 

                                                                                    W Ó J T 

                                                                                      Stanisław Kaliński 
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P R O J E  K T 

 

Załącznik do Uchwały Nr …….. 

Rady Gminy Skórzec …………. 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY SKÓRZEC w 2016 r. 

 

Wprowadzenie 

 

 Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy w Skórcu uchwały w sprawie 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Skórzec”, zwanego dalej Programem, jest art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 11 

ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013 r., poz. 856), 

zgodnie z którymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy 

do zadań własnych gminy. 

 Stosownie do przepisu art.11a ustawy o ochronie zwierząt, Rada Gminy, wypełniając 

obowiązek, o którym mowa w art.11 ust.1, po zaopiniowaniu przez właściwe organy t.j. 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, dzierżawców obwodów łowieckich działających na 

obszarze gminy oraz organizacji społecznych działających na obszarze gminy, których 

statutowym celem jest ochrona zwierząt określa corocznie w drodze uchwały, program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań 

realizowanych w roku 2016 w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących je 

jednostek. 

 Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i 

kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań 

określonych w programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt, na 

terenie Gminy Skórze, jest największym problemem. 

 

Rozdział I 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

 

I Celem Programu jest: 

1. zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o 



ochronie zwierząt, 

2. zapobieganie bezdomności zwierząt, 

3. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 

 

II Cele programu realizowane są poprzez wykonywanie poszczególnych zadań Programu, 

polegających na: 

1) odławianiu bezdomnych zwierząt; 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 

3) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

4) usypianiu ślepych miotów; 

5) opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianiu; 

6) wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

7) poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt ; 

8)  zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt ; 

 

III Wykonawcami Programu są: 

1) Wójt Gminy Skórzec, 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kolnie ul. Wesoła 12, z którym Gmina będzie 

miała zawartą umowę na przejmowanie i utrzymywanie psów, 

3) Osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom. 

 

IV Funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni Referat 

Inwestycyjno Gospodarczy Urzędu Gminy Skórzec pod nr tel. 25 631-28-64. 

 

Rozdział II 

ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM  

 

V Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy realizowane jest poprzez 

umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt Żarnowo 

Pierwsze 9A,16-300 Augustów na podstawie zawartej umowy, w celu zapewnienia im 

bezterminowej opieki i optymalnych warunków bytowania do czasu ich adopcji, poprzez 

właściwe żywienie, pielęgnację, profilaktykę w zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz 

opiekę weterynaryjną. 

 

 VI Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie gminy realizowane jest 

poprzez: 

1) Stworzenie rejestru opiekunów społecznych zwierząt, 

2) Nawiązywanie współpracy z opiekunami społecznymi i za ich pośrednictwem 

ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno 

żyjące, 



3) Wydawanie zakupionej przez Gminę Skorzec karmy opiekunom społecznym i 

zapewnienie w ten sposób zwierzętom dokarmiania przez opiekunów oraz 

zapewnienie wody pitnej w miejscach przebywania zwierząt, 

4) W miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres 

zimowy, 

5) Współdziałanie z organizacjami społecznymi. 

VII W celu walki z bezdomnością organizuje się okresowe wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt z terenu gminy i odwiezienie ich do schroniska (zasady wyłapywania bezdomnych 

zwierząt i dalszy sposób postępowania z nimi określa odrębna Uchwała Rady Gminy w 

sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt). 

1) Wyłapywanie zwierząt na określonym terenie, zarządza Wójt Gminy, po dokonaniu 

analizy aktualnych potrzeb w tym zakresie. 

2) Informacje o terenie, na którym wyłapywane będą zwierzęta oraz podmiocie 

wykonującym wyłapywanie i adresie schroniska, w którym umieszczone będą 

zwierzęta po wyłapaniu, podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz sołectwach, na co najmniej 

21 dni przed planowanym terminem wyłapania zwierząt. Informacja ta zostanie 

przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach i organizacji, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

3) W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności, ze względu na agresywność 

zwierząt będących zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi lub podejrzenia o chorobę 

zakaźną, zwierzęta bezdomne mogą być wyłapywane doraźnie na zlecenie Wójta 

Gminy bez podania informacji do publicznej wiadomości. W razie zaistnienia 

podejrzenia o chorobę zakaźną o wyłapywaniu zwierząt zostanie bezzwłocznie 

powiadomiony Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

4) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie dokonywać uprawniony podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie dysponujący odpowiednimi 

urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający warunki określone w 

obowiązujących przepisach (wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 

ubiegający się o uzyskanie pozwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami określone zostały w Uchwale Nr XVIII/134/12 Rady Gminy w Skórcu z 

dnia 7 grudnia 2012r. )  

5) Z podmiotem wykonującym wyłapywanie zostanie zawarta umowa na prowadzenie 

wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy. 

6) Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą przewiezione i umieszczone w schronisku dla 

zwierząt bezdomnych, prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne, gdzie 

zostanie im zapewniona odpowiednia opieka bytowa i weterynaryjna. 

 

VIII Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez: 

1) Schronisko, które prowadzi działania, zmierzające do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i 

zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, 

2) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie gminy w tym na stronach internetowych. 



3) Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych 

właścicieli zwierząt poprzez między innymi: 

a) Promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez: prowadzenie na stronie 

internetowej Gminy Skórzec informacji o zwierzętach do adopcji; 

b) Promowanie na stronach internetowych „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt ” 

4) Stworzenie bazy osób chętnych do adopcji zwierząt. 

IX 1.Usypianie ślepych miotów, po potwierdzeniu przez lekarza weterynarii, że zwierzęta są 

ślepe, realizowane jest w sposób humanitarny i nie powodujący u zwierząt stresu, ani 

udręczenia, przez: 

1) właściwych lekarzy weterynarii, 

2) schroniska, do którego zostaną przekazane zwierzęta. 

2. Zwłoki uśpionych zwierząt winny być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrana 

ich przez wyspecjalizowaną firmę. 

 

X 1. Zwierzęta gospodarskie nie posiadające właściciela, które znaleziono na terenie Gminy 

Skórzec oraz zwierzęta odebrane właścicielom czasowo na podstawie decyzji Wójta Gminy 

Skórzec w związku z traktowaniem ich określonym w art.6 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013 r., poz. 856) zostaną przekazane do gospodarstwa 

rolnego, posiadającego pozytywną opinię PIW z siedzibą w Nowaki 4,08-114 Skórzec 

2. Z chwilą umieszczenia zwierzęcia w gospodarstwie, Gmina w miarę możliwości będzie 

podejmować starania w zakresie znalezienia właściciela dla zwierzęcia gospodarskiego. 

 

XI 1 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt bezdomnych i kotów wolnożyjących Gmina będzie realizować poprzez 

zawarcie umowy z podmiotem zapewniającym opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, 

posiadającym umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Citovet  z siedzibą  Mińsk Mazowiecki 

ul. Okrzei  12 b  

 

 

Rozdział III 

ZMNIEJSZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

XII W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących 

działań: 

1) Sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt, która będzie prowadzona obligatoryjnie 

w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, z którym gmina Skórzec będzie miała zawartą 

umowę na przejmowanie psów do schroniska finansowanego przez Gminę Skórzec na 

zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. 

 

 

 



 

Rozdział IV 

ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

 

XIII Program będzie realizowany ze środków finansowych budżety gminy. 

 

XIV W 2016 r. Gmina Skórzec zapewniła w budżecie, na realizację celów wymienionych w 

Programie kwotę  20 000 zł w tym na: 

1) Zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy 

Skórzec – 14 500 zł 

2) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie -600 zł 

3) Odławianie bezdomnych zwierząt – 2500 zł 

4) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach – 500 zł 

5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt – 500 zł, 

6) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt – 900- zł 

7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich – 200 zł 

8) Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami 300 zł 

 

 

 

 

 

 

  


