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PROJEKT 

 
Program opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomno ści zwierz ąt na terenie  
Gminy Jaktorów w 2016 roku.  

 
 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Jaktorowie   

2. Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko w Skierniewicach, ul. Pamiętna 
19 prowadzone przez Zakład Utrzymania Miasta, Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 75 A, 
96-100  Skierniewice z którym gmina Jaktorów ma podpisaną umowę. 

3. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na 
wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim), 

4. Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Jaktorów”. 

§ 2. Realizatorem Programu jest Urząd, za pośrednictwem Samodzielnego 
Stanowiska  ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Rozdział II 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Jaktorów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi poprzez: 
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Jaktorów, 
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 
3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
4) odławianie bezdomnych zwierząt, 
5) zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich, 
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, 
7) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację 

zwierząt w Schronisku. 
8) usypianie ślepych miotów w zakładzie leczniczym dla zwierząt, 
9) edukacja mieszkańców  gminy Jaktorów w zakresie opieki nad zwierzętami. 

 



Rozdział III 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jaktorów realizują, 
1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do 

Schroniska na zlecenie Urzędu, 
2) właściciel gospodarstwa rolnego – Pan Wiesław Karolak, zam. Grądy 47 poprzez 

zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w oparciu o zawartą  z Urzędem 
umowę, 

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi zapewnia Urząd poprzez 
wspomożenie ewentualnych opiekunów,  zakup i wydawanie karmy. 

§ 6.1.  Poszukiwanie nowych właścicieli  dla bezdomnych zwierząt realizują: 
1) Schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania 

nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, 

2) Urząd, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 
właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie 
internetowej  Urzędu i Straży dla Zwierząt, na tablicach ogłoszeń oraz w lokalnej 
prasie. 

2. Bezdomne zwierzęta oddane do bezpośredniej adopcji zostaną poddane 
szczepieniom ochronnym, odpchleniu, odrobaczeniu i sterylizacji w wyznaczonych 
lecznicach weterynaryjnych, na koszt gminy 

§ 7. Odławianie z terenu Gminy Jaktorów bezdomnych zwierząt  realizuje Urząd,  na 
zgłoszenie interwencyjne,  poprzez wystawienie zlecenia dla Firmy Usługowo-
Handlowej AGRO-POMARZANY Jan Kuczmera na podstawie zawartych umów. 

§ 8. Odławianie zwierząt innych niż bezdomne, w tym gospodarskich i dzikożyjących 
/zwierzyna łowna/ zabłąkanych na terenach użyteczności publicznej realizuje Urząd,  
na zgłoszenie interwencyjne,  poprzez wystawienie zlecenia dla Firmy Usługowo-
Handlowej AGRO-POMARZANY Jan Kuczmera na podstawie zawartych umów. 

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt realizują Urząd poprzez podpisanie umowy z Firmą 
Usługo-Handlową AGRO-POMARZANY Jan Kuczmera z siedzibą w Brwinowie, ul. 
Słowiańska 24 świadcząca usługi 24h/dobę, mająca stosowne uprawniania i 
możliwości w porozumieniu z lecznicą weterynaryjną. 

Rozdział IV 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZ ĄT 

§ 10.1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt realizuje Urząd poprzez 
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt oddawanych do schroniska, 
 

2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni 
od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub 

opiekuna i  u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z 
uwagi na stan zdrowia lub wiek zwierzęcia 

§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o 
ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują: 



1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania 
ślepych miotów, 

2) Urząd poprzez podejmowanie interwencji  i zlecanie  usypiania ślepych miotów. 

Rozdział V 

EDUKACJA MIESZKA ŃCÓW 

§ 12. Urząd  w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie 
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, a 
także adopcji zwierząt bezdomnych we współpracy ze Stowarzyszeniem Straż 
Zwierząt Powiatu Grodziskiego. 

Rozdział VI 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone 
są w budżecie gminy Jaktorów w kwocie 164.000,00 zł. w tym: 
- odławianie, dowóz do schroniska, zabiegi weterynaryjne, zakup karmy, usypianie  

ślepych miotów – 49.000,00 zł. 
- zapewnienie opieki nad bezpańskimi zwierzętami na podstawie umowy ze 

schroniskiem  - 115.000,00 zł.  
§ 14. Środki finansowe na realizację programu wydatkowane  będą w sposób celowy, 
oszczędny i gospodarny  poprzez zlecanie usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 
 

  
  

 


