
UCHWAŁA NR XIX/112/2020 
RADY GMINY ŻELECHLINEK 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Żelechlinek na rok 2020 

Na podstawie ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Żelechlinek na rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/89/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Żelechlinek na rok 2020. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelechlinek 

 
 

Piotr Mikinka 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/112/2020 

Rady Gminy Żelechlinek 

z dnia 27 maja 2020 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŻELECHLINEK NA ROK 2020 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy oraz 
zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, 
przebywającym w granicach administracyjnych Gminy. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie -  należy przez to rozumieć Gminę Żelechlinek; 

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Żelechlinek; 

3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Żelechlinku; 

4) Przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć „Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, 
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne z siedzibą 
w Wojtyszkach 18, 98-277 Brąszewice posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Żelechlinek w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Żelechlinek, z którym została podpisana umowa 
na realizację zadań w zakresie odławiania i transportu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy do schroniska; 

5) Schronisku – należy przez to rozumieć schronisko położone w miejscowości Wojtyszki 18, 98 – 
277 Brąszewice prowadzone przez „Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet 
Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne z siedzibą 
w Wojtyszkach 18, 98 - 277 Brąszewice, z którym Gmina ma podpisaną umowę; 

6) Zakładzie leczniczym – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący lecznicę dla zwierząt na podstawie 
umowy podpisanej z Gminą tj. Gabinet Weterynaryjny „AVICOR” s.c. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Łowickiej 9, 96-200 Rawa Mazowiecka; 

7) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechlinek na rok 2020; 

8) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 638). 

§ 3. Realizacja programu obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
przebywających w schronisku; 

5) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną kastrację lub sterylizację bezdomnych 
zwierząt przebywających w schronisku; 

6) usypianie ślepych miotów; 

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

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

9) edukację mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

§ 4. Koordynatorem Programu jest Wójt za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu. 
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Rozdział 2. 
Opieka nad zwierzętami 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizuje: 

1) Schronisko poprzez: 

a) przyjmowanie zwierząt bezdomnych do Schroniska i poddanie ich 15 dniowej kwarantannie, 
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, 

b) oznakowanie zwierząt umożliwiające ich identyfikację, opiekę nad nimi, wyżywienie oraz zapewnienia 
im w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej, 

c) przeprowadzenie zabiegu kastracji lub sterylizacji, jeśli taki zabieg nie został wcześniej przeprowadzony, 

d) potwierdzenie faktu przyjęcia zwierzęcia do schroniska, w formie załączonej do faktury informacji 
(zdjęcie przyjętego zwierzęcia, data przyjęcia, numer chipa, opis zwierzęcia), 

e) usypianie ślepych miotów (tj. pochodzących od zwierząt bezdomnych, które przyjęto do schroniska) 
w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego 
i psychicznego, 

f) poszukiwanie nowych domów i przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich 
posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe; 

2) Gmina poprzez zawarcie umowy ze Schroniskiem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami do czasu 
znalezienia im nowych właścicieli i finansowanie tego zadania; 

3) Urząd poprzez bieżącą współpracę ze Schroniskiem w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu 
oraz podpisanej umowy. 

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest przez Urząd poprzez: 

1) monitorowanie występowania skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy; 

2) zapewnienie karmy i wody pitnej w miejscach ich przebywania; 

3) zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy. 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Urząd poprzez promocję adopcji bezdomnych zwierząt umieszczonych w Schronisku, w oparciu 
o zamieszczone ogłoszenia na stronie internetowej Gminy; 

2) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania 
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 
bytowania; 

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 8. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy ma charakter stały i jest realizowane przez: 

1) Przedsiębiorcę, który zobowiązany jest do: 

a) odłowienia bezdomnego zwierzęcia po każdorazowym telefonicznym zgłoszeniu upoważnionego 
pracownika Urzędu, 

b) zastosowania w trakcie odławiania i transportu zwierząt urządzeń i środków, które nie będą stwarzały 
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierzęcia, ani zadawały mu cierpienia, 

c) umieszczenia zwierzęcia w Schronisku i zapewnienia mu właściwych warunków pobytu łącznie z opieką 
weterynaryjną, 

d) potwierdzenia pracownikowi Urzędu faktu odłowienia zwierzęcia poprzez podanie daty wykonania 
usługi; 

2) Gminę poprzez zawarcie umowy na odłowienie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy z przedsiębiorcą 
posiadającym zezwolenie Wójta na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi 
zwierzętami; 

3) Urząd poprzez: 

Id: 6C978C65-F50A-462F-AF40-BE017C823875. Podpisany Strona 2



a) przyjmowanie za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu (tel. 44 712-27-12 wew. 
17 w godzinach pracy Urzędu: 730 – 1530, poza godzinami pracy – tel. 609-513-434) zgłoszeń od 
mieszkańców Gminy czy innych służb np. Policji o pozostawionych bez opieki zwierzętach, 
w szczególności chorych lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi, 

b) podejmowanie działań zmierzających do ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia pozostawionego 
bez opieki, 

c) zgłoszenie Przedsiębiorcy potrzeby odłowienia zwierzęcia i umieszczenia go w Schronisku dla zwierząt 
(w przypadku nie ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia) poprzez wskazanie informacji 
dotyczących miejsca pobytu bezdomnego zwierzęcia. 

2. Złapane zwierzę zostanie wydane jego właścicielowi najwcześniej po przebyciu 15 dniowej kwarantanny 
zwierzęcia w Schronisku. 

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizuje: 

1) Gmina poprzez zawarcie umowy z Zakładem leczniczym na zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu Gminy; 

2) Urząd poprzez przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu (tel. 
44 712-27-12 wew. 17 w godzinach pracy Urzędu: 730 – 1530, poza godzinami pracy – tel.609-513-434) 
i powiadamiania o tym zdarzeniu Zakładu leczniczego, z którym Gmina ma zawartą umowę; 

3) Zakład leczniczy poprzez niezwłoczne przybycie na miejsce zdarzenia (przebywania zwierzęcia) celem 
udzielenia mu pomocy lub w razie potrzeby przewiezienia i otoczenia go dalszą opieką weterynaryjną. 

§ 10. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, dla których Wójt wydał decyzję 
o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi, z uwagi na traktowanie w sposób, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1, w związku z art. 6 ust 2 Ustawy wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości 
Żelechlin 8. 

§ 11. Usypianie ślepych miotów realizuje: 

1) Gmina poprzez: 

a) zawarcie umowy z Zakładem leczniczym, której przedmiotem jest m.in. usypianie ślepych miotów 
z terenu Gminy, 

b) zawarcie umowy ze Schroniskiem, której przedmiotem jest m.in. usypianie ślepych miotów 
pochodzących od zwierząt bezdomnych przyjętych do Schroniska; 

2) Urząd poprzez przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu (tel. 
44 712-27-12 wew. 17 w godzinach pracy Urzędu: 730 – 1530, poza  godzinami pracy tel. – 609-513-434) 
i powiadamiania Zakładu leczniczego, z którym Gmina ma zawartą umowę. 

Rozdział 3. 
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 12. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt z terenu Gminy następuje poprzez obligatoryjne 
przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem tych, 
u których istnieją przeciwwskazania do wykonania w/w zabiegów, z uwagi na zły stan zdrowia lub wiek. 

Rozdział 4. 
Edukacja mieszkańców 

§ 13. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie 
poprzez: 

1) propagowanie Programu na stronie internetowej Gminy; 

2) przypominanie mieszkańcom na zebraniach wiejskich o obowiązkach spoczywających na właścicielach 
i opiekunach zwierząt. 
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Rozdział 5. 
Finansowanie Programu 

§ 14. 1.   Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 
Gminy na rok 2020 w wysokości 26 000 zł. 

2. Zakłada się wydatkowanie środków finansowych na realizację Programu w następujący sposób: 

1) na realizację odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i dostarczenie ich do Schroniska – 
900,00 zł; 

2) na realizację opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy – 22 000,00 zł; 

3) na realizację zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej oraz usypianie ślepych miotów – 2400,00 zł; 

4) na realizację zakupu karmy dla kotów wolno żyjących – 200,00 zł; 

5) na edukację mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami – 500,00 zł; 

6) na realizację zadania zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – w wysokości poniesionych 
kosztów: transportu, utrzymania i koniecznego leczenia - w przypadku uchylenia się od obowiązku 
finansowania tych kosztów przez dotychczasowego właściciela lub opiekuna zwierząt.
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