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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Dobczyce na rok 2020 
 

Rozdział l 

Postanowienia ogólne 
 

§1 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

 

1. Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Dobczyce. 

2. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta Dobczyce. 

3. Programie - należy przez to rozumieć niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce. 

4. Schronisku -   należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt PSIE POLE w Racławicach, 

prowadzone przez przedsiębiorcę Jana Michalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

PLAMA Jan Michalski, Racławice 91, 32-222 Racławice, wpisanym do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 6371335844. 
 

Rozdział II 

Cele Programu 
 

§ 2 

1. Celem Programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy, 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, 

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku, 

2) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie zwierząt bezdomnych, 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku, 

5) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, 

9) plan znakowania zwierząt w Gminie. 

 

Rozdział III 

Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku 
 

§3 

 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom Gmina realizuje poprzez zawarcie umowy  

z przedsiębiorcą Janem Michalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PLAMA Jan 

Michalski z siedzibą w Racławicach 91, 32-222 Racławice, który prowadzi schronisko dla bezdomnych 

zwierząt PSIE POLE. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom obejmuje również obowiązek 

wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy. 

2. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w schronisku bezpośrednio po ich 

przyjęciu. 

3. Zwierzęta bezdomne trafiające do schroniska, w przypadku nieodnalezienia właściciela zwierzęcia są trwale 

znakowane poprzez podskórne wszczepienie elektronicznych identyfikatorów oraz wprowadzane do bazy 

danych, na potrzeby późniejszej identyfikacji oraz postępowania adopcyjnego.  

Rozdział IV 

Opieka nad kotami wolno żyjącymi 
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§4 

 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie realizuje Gmina  poprzez: 

1) zlecenie osobom lub organizacjom pozarządowym, dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi, 

2) zakup i wydawanie osobom i organizacjom, o których mowa w pkt.1 karmy dla kotów, 

3) finansowanie kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów, 

4) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom w schronisku. 

 

Rozdział V 

Odławianie zwierząt bezdomnych 
 

§5 

 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy prowadzi przedsiębiorca Jan Michalski prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą PLAMA Jan Michalski z siedzibą w Racławicach 91, 32-222 

Racławice, który prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt PSIE POLE. Posiada on odpowiednie 

uprawnienia, kwalifikacje i sprzęt oraz zawartą umowę z Gminą na wykonanie usługi.  

2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 

przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub osoby, pod której opieką zwierzę dotąd 

pozostawało. 

3. Odłowione zwierzęta bezdomne są przewożone do schroniska. 

4. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 9. 

5. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela, po okresie  

2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji. 

6. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

 

Rozdział VI 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 
 

§6 

 

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

obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt których wiek lub stan zdrowia nie pozwala na 

wykonanie zabiegu. 

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

 

 

Rozdział VII 

Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych 
 

§7 

 

Poszukiwanie nowych lub byłych właścicieli dla bezdomnych zwierząt Gmina realizuje poprzez: 

1) zamieszczanie ogłoszeń w gazecie lokalnej, na stronie internetowej, fanpage Gminy. 

2) promowanie adopcji zwierząt za pośrednictwem: organizacji pozarządowych, strony internetowej, gazety 

lokalnej itp. 

 

 

Rozdział VIII 

Usypianie ślepych miotów, kastracja i sterylizacja 
 

§8 

 

1. Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez lekarza weterynarii. 

2. Gmina pokrywa całkowity koszt usypiania ślepych miotów. 

3. Gmina może finansować koszt sterylizacji, kastracji zwierząt w Gminie, przy pełnym poszanowaniu praw 

właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 
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4. Skierowania na zabiegi weterynaryjne, o których mowa w ust. 1  i 3  będą wydawane w Urzędzie Gminy i 

Miasta Dobczyce, pok. 201, tel. 12//3721790, adres email: pstozek@dobczyce.pl, do czasu wyczerpania 

środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.  
 

Rozdział IX 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca  

dla zwierząt gospodarskich 
 

§ 9 

Gospodarstwo rolne Romualda Cygana w miejscowości Niezdów 1 przyjmuje i zapewnia opiekę 

bezdomnym zwierzętom gospodarskim z Gminy na podstawie zawartej umowy z Gminą. 

 

Rozdział X 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach  

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
 

§ 10 

 

W gminie Dobczyce całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

świadczy gabinet weterynaryjny „AMICUS”, ul. Garncarska 3, 32-410 Dobczyce, z którym Gmina podpisała 

umowę.  

 

Rozdział XI 

Plan znakowania zwierząt w Gminie 

 

1. Plan znakowania zwierząt w Gminie obejmuje: 

1) znakowanie bezpańskich psów przyjmowanych do schroniska (obligatoryjnie na podstawie 

podpisanej umowy ze Schroniskiem),  

2) znakowanie zwierząt właścicieli, którzy są mieszkańcami Gminy. 

2. Gmina w ramach realizacji planu znakowania zwierząt, będzie prowadzić akcję bezpłatnego znakowania 

psów i kotów przez wszczepienie pod skórę elektronicznego mikroprocesora jak również sprawować będzie 

nadzór nad wprowadzaniem danych do ogólnopolskiej bazy danych zwierząt oznakowanych www.safe-

animal. Ponadto Gmina prowadzić będzie akcje edukacyjno–informacyjne o elektronicznym znakowaniu 

zwierząt. 

3. Zabiegi znakowania zwierząt (czipowania) odbywać się będą w gabinecie weterynaryjnym „AMICUS”, ul. 

Garncarska 3, 32-410 Dobczyce, z którym Gmina podpisała umowę. 

4. Plan znakowania zwierząt będzie realizowany do momentu wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy. 

5. Lekarz weterynarii, przed wykonaniem usługi czipowania przedłoży właścicielowi zwierzęcia do 

wypełnienia formularz pn. „Wniosek właściciela zwierzęcia o wykonanie zabiegu elektronicznego 

oznakowania zwierzęcia na koszt Gminy wraz z klauzulą wyrażenia zgody przez właściciela zwierzęcia na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu”. 

6. Warunkiem skorzystania z zabiegu znakowania zwierząt na koszt Gminy jest dopełnienie obowiązku 

zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, przy czym dopuszcza się ich równoczesność. 

7. W przypadku utraty psa oznakowanego lub jego zbycia dotychczasowy właściciel zobowiązany jest to 

złożenia informacji w tym zakresie w Gminie celem wprowadzenia zmian w bazie zwierząt oznakowanych. 

 
 

Rozdział XII 

Finansowanie programu 
 

§ 11 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w Budżecie Gminy i 

wydatkowane będą według poniższej tabeli: 

 

http://www.safe-animal/
http://www.safe-animal/
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  Lp Określenie zadania/wydatku Kwota [zł] 

1 Odławianie zwierząt bezdomnych i utrzymanie w schronisku 36 900,00 

2 Zakup pokarmu dla bezdomnych zwierząt (kotów wolnożyjących) 500,00 

3 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt 
700,00 

4 Usypianie ślepych miotów, kastracja i sterylizacja zwierząt 4500,00 

5 Znakowanie zwierząt (czipowanie) 6500,00 

6 Utrzymanie zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym 300,00 

Razem: 49 400,00 

 

 


