
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 
 

 

 § 1. Celami niniejszego Programu są : 

1) zapewnienie opieki nad   zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy                     

o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.). 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt. 

 

 § 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kodrąb,                              

w szczególności poprzez poszukiwanie dla nich  nowych właścicieli. 

 

 § 3.  Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w  schronisku dla 

zwierząt lub w fundacji, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

 

 § 4.  Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywać się w formie 

interwencji – na zgłoszenie. 

 

 § 5.1. Wyłapaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki,                       

w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod 

której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu                       

i bezpieczeństwu ludzi. 

 2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego 

sprzętu przeznaczonego do  wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia                   

i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

 3. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkami transportu 

przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

 

 § 6.1. Realizowanie  obligatoryjnej sterylizacji albo kastrację zwierząt bezdomnych 

trafiających do schroniska. 

 2. Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych trafiających do schroniska  

mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

 

 § 7. 1. Usypianie ślepych miotów psów i kotów trafiających do schroniska może 

nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii lub  w lecznicy dla zwierząt. 



 2.  Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie                   

i przyjaźnie, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób 

humanitarny. 

 

 § 8. Zadania niniejszego planu wynikające z § 5, § 6 i § 7 będą realizowane przez 

Schronisko dla zwierząt , z którym  Gmina podpisze umowę.  

 

 § 9. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt będzie realizowane poprzez zawarcie przez Gminę umowy                

z lekarzem weterynarii. 

 2.  Informacja o czynnym  całodobowo i we wszystkich dniach tygodnia numerze 

telefony, pod który mieszkańcy mogą dokonywać zgłoszeń w związku ze zdarzeniami 

drogowymi z udziałem zwierząt będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Kodrąb oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy. 

 

 § 10.  Opieka nad kotami wolno żyjącymi  realizowana będzie poprzez: 

1) zapewnienie przez pracowników Gminy  dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej                 

w miejscach ich przebywania; 

2) w miarę możliwości zapewnienia miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy. 

 

 § 11.  Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich  nastąpi poprzez 

zawarcie przez gminę  umowy lub porozumienia z właścicielem gospodarstwa rolnego. 

 

 § 12. Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie 

poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach 

utrzymujących  psy albo koty. 

  

 § 13. Gmina może prowadzić działania edukacyjne w zakresie opieki nad zwierzętami 

i ich humanitarnego traktowania. 

 

 § 14 .Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie 

Gminy Kodrąb  na rok 2012 w wysokości 30 000,00 zł. 

    1. Zakłada się wydatkowanie środków finansowych na realizację następujących zadań: 

a) odławiania bezdomnych zwierząt, umieszczania i zapewnienia im opieki w schronisku dla 



zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację w schroniskach, usypianie ślepych miotów; 

b) w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt bezdomnych umieszczonych na 

określony czas we wskazanym gospodarstwie rolnym; 

c) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt , 

d) zakupu karmy dla kotów wolno żyjących. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


