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Projekt 

 

z dnia  2 lutego 2022 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIERZCHLAS 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w Gminie Wierzchlas w 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             

(Dz.U.2021.1372 t.j.) w związku z art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz.U.2020.638 t.j.) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacji pozarządowych 

i dzierżawców lub zarządców kół łowieckich Rada Gminy Wierzchlas  

uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

w Gminie Wierzchlas w 2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/214/2021 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 12 marca 2021 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Łódzkiego.  
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Załącznik do uchwały nr........./2022 

Rady Gminy Wierzchlas 

z dnia …........... 2022 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE WIERZCHLAS NA ROK 2022 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma  

zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym woln o żyjących 

kotów oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Wierzchlas. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wierzchlas; 

2) Schronisku - należy przez to rozumieć Fundację „ZWIERZYNIEC”, ul. 18-go Stycznia 131, 98-300 

Wieluń; 

3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U.2020.638); 

4) Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu Art. 

4 pkt. 16 ustawy; 

5) Zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu w rozumieniu Art. 

4 pkt. 17 ustawy; 

6) Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu Art. 

4 pkt. 18 ustawy; 

§ 3. Cel i zadania programu 

1. Celem programu jest: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt; 

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt; 

3) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków 

właścicieli wobec zwierząt domowych. 

2. Program obejmuje realizację następujących zadań: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez: 

a) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

b) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

c) usypianie ślepych miotów, 

d) prewencyjną sterylizację zawierząt właścicielskich, 

5) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

7) pracownik Urzędu Gminy będzie dokonywał doraźnych kontroli wg potrzeb; 

8) każde odłowione zwierzę przekazywane będzie na podstawie protokółu przyjęcia wraz z barwną fotografią 

i umieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
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§ 4. Wykonawcy programuDziałania związane z realizacją Programu prowadzą:  

1. Gmina Wierzchlas; 

2. Fundacja „ZWIERZYNIEC”, ul. 18-go Stycznia 131, 98-300 Wieluń. 

§ 5. Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schroniskuBezdomne zwierzęta znajdujące się na 

terenie Gminy:  

1. Odławiane będą przez pracowników Schroniska; 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy będzie prowadzone w sposób stały, przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu, niepowodującego zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia; 

3. Odławiane będą także zwierzęta, które w wyniku zdarzeń losowych utraciły właściciela (np. w wyniku 

wypadku, zgonu właściciela lub pobytu w szpitalu); 

4. Odławiane zwierzęta będą umieszczane w Schronisku; 

5. W okresie przebywania zwierząt w schronisku poszukiwani będą właściciele, lub osoby zainteresowane 

ich adopcją; 

6. Odłowione zwierzęta będą miały zapewnioną stałą opiekę lekarza weterynarii, wyżywienie i schronienie 

w schronisku; 

7. Schronisko dla zwierząt przeprowadzało będzie obowiązkową sterylizację, bądź kastrację zwierząt oraz 

ich znakowanie specjalnym urządzeniem elektronicznym (chipem); 

8. W Urzędzie Gminy Wierzchlas zostanie uruchomiony specjalny numer telefonu (tel. 43 88-66-112) 

516869101 (bezpośredni kontakt do koordynatora realizacji Programu), na który można kierować zgłoszenie 

w sprawie bezdomnego zwierzęcia wałęsającego się po terenie gminy. 

§ 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianieOpieka nad kotami wolno żyjącymi 

realizowana jest przez: 

1. dokarmianie kotów wolno żyjących, przy czym: 

a) dokarmianie kotów wolno żyjących odbywa się w miesiącach zimowych tj. od listopada do końca lutego, 

b) dokarmianie kotów będzie się odbywało w miejscu ich pobytu przez wyznaczonego pracownika Urzędu 

Gminy, 

c) miejsce pobytu kotów wolno żyjących będzie ustalane przez pracownika Urzędu Gminy na podstawie 

zgłoszeń od mieszkańców, 

d) zakupu karmy dokonuje Gmina, 

2. bieżącą współpracę z organizacjami społecznymi w zakresie obejmującym zarówno dokaramianie  jak 

i poszukiwanie nowych właścicieli. 

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Odławianiu podlegają zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez  człowieka, 

a nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę  dotąd przebywało. 

2. Odłowione zwierzęta bezdomne niezwłocznie przekazuje się do schroniska. 

3. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w § 11. 

§ 8. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

1. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, są poddawane  

obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, w wyjątkiem zwierząt, których wiek lub stan zdrowia  nie pozwalają na 

wykonanie zabiegu. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnychPoszukiwanie właścicieli dla zwierząt 

bezdomnych prowadzi schronisko w ramach działalności statutowej. 
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§ 10. Usypianie ślepych miotów 

1. Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Usypianie ślepych miotów jest dokonywane w schronisku, w pomieszczeniach do tego                                              

przeznaczonych. 

3. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w lecznicy schroniska. 

4. Gmina w pełni finansuje koszty usypiania ślepych miotów bezdomnych kotów, oraz bezdomnych psów. 

§ 11. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskichWskazuje się Gospodarstwo Rolne w miejscowości Wierzchlas przy ul. Spokojnej 68, 98-324   

Wierzchlas, jako podmiot, który w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia zwierząt gospodarskich jest 

w stanie je przyjąć i zapewnić im odpowiedni dobrostan. 

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierzątW celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt będą one kierowane do Gabinetu Weterynaryjnego, Lek. wet. Artur Piosczek, Mierzyce 

160, 98-324 Wierzchlas, tel. 43 842 25 96. 

§ 13. Prewencyjna sterylizacja zwierząt właścicielskichGmina Wierzchlas w celu sprawowania 

właściwej opieki nad zwierzętami i zapobieganiu ich bezdomności zapewnia 100 % pokrycia kosztów 

sterylizacji suk oraz kotek, których właściciele zamieszkali są na terenie Gminy Wierzchlas. 

1. Warunkiem finansowania zabiegu jest posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie 

zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy psów). 

2. Właściciel chcący poddać zabiegowi sterylizacji posiadane zwierzę zgłasza się do Urzędu Gminy 

w Wierzchlesie w celu pobrania skierowania (załącznik do Programu). 

3. Zabiegi sterylizacji wykonuje na podstawie umowy gabinet weterynarii wskazany przez Gminę 

Wierzchlas: 

4. Gmina pokryje 100 % kosztu zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego      

rachunku/faktury do którego dołączone będą skierowania o których mowa w pkt 2 wraz z datą    wykonania 

zabiegu. 

5. Finansowanie w przypadku sterylizacji przysługuje właścicielom w liczbie do 2 szt. zwierząt rocznie. 

6. Gmina zapewnia pokrycie 100% kosztów prewencyjnej sterylizacji zwierząt należących do mieszkańców  

Gminy Wierzchlas do wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli finansowej (10.000,00 zł), decyduje  

kolejność zgłoszeń. 

§ 14. Inne metody zmniejszania populacji bezdomnych zwierząt na obszarze GminyGmina promuje 

działania mające na celu zapobieganie powiększania się populacji bezdomnych zwierząt na jej terenie. W celu 

zmniejszenia problemu bezdomności podejmowane są starania mające na celu jego rozwiązanie poprzez:  

1. Akcje edukacyjne w szkołach promujące humanitarne traktowanie zwierząt i propagujące opiekę nad 

zwierzętami; 

2. Zwiększanie świadomość właścicieli zwierząt domowych (kotów i psów) na temat ich odpowiedzialności 

za swoje zwierzęta i ich potomstwo (poprzez rozmowy z mieszkańcami w trakcie zebrań wiejskich); 

3. Nałożenie określonych obowiązków na mieszkańców Gminy posiadających zwierzęta domowe zgodnie 

z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wierzchlas; 

4. Akcje związane z poszukiwaniami nowych właścicieli dla bezdomnych kotów i psów przez schronisko, 

z którym Gmina podpisała umowę; 

5. Na terenie szkół prowadzone będą akcje zachęcające do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem. 

§ 15. Finansowanie programuFinansowanie przez Gminę zadań realizowanych w ramach niniejszej 

uchwały limitowane będzie wielkością środków przyznanych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy, co 

w 2022 r. będzie kształtowało się w sposób przedstawiony poniżej: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - 25 000 zł; 
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2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 1.000 zł; 

3. odławianie bezdomnych zwierząt - 3 000 zł; 

4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt – 3 000 zł. 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  – 1000 zł 

6. usypianie ślepych miotów - 1 000 zł 

7. utrzymanie zwierząt gospodarskich - 1 000 zł 

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 

1 500 zł 

9. prewencyjna sterylizacja zwierząt właścicielskich – 10 000 zł Załącznik do Programu 

Skierowanie na zabieg sterylizacji w ramach „Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchlas na rok 2022” 

1) Imię i nazwisko właściciela: 

2) Adres zamieszkania: 

3) Kontakt (nr telefonu): 

4) Płeć psa/kota: 

5) Orientacyjna waga psa/kota: 

6) Numer identyfikacyyjny (czip): 



 

 


