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UCHWAŁA NR XLIV/313/2022 

RADY GMINY ŻARNÓW 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2022 roku 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559ze zm.) art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (tj. Dz. U. 

z 2020 r.  poz. 638 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888),po zaopiniowaniu projektu uchwały przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Opocznie, Rada Gminy Żarnów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Żarnów w 2022 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/291/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów 

w 2022 roku. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia publikacji. 

 Przewodniczący Rady Gminy Żarnów 

 

Sławomir Błażejewski 
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/313/2022 

Rady Gminy Żarnów 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Żarnów w 2022 roku 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Żarnów; 

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

3) schronisku- należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 638). 

§ 2. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Żarnów w 2022 roku, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt 

domowych oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno 

żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Żarnów. 

2. Realizacja celu Programu obejmuje podejmowanie działań w zakresie: 

1) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

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

3) odławiania bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypiania ślepych miotów; 

7) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla zwierząt zrealizuje się w oparciu po 

zawartą przez Gminę umowę na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy z Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów.  

§ 4. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym opieki lekarskiej oraz ich dokarmianie realizuje 

Gmina poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) tworzenie i prowadzenie rejestru opiekunów społecznych kotów wolno żyjących; 

3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących; 

4) współpracę z lekarzem weterynarii wskazanym w §10,w przypadkach istniejącej potrzeby podjęcia leczenia 

kotów wolno żyjących i wydawanie zleceń na ich leczenie i pokrycie kosztów tego leczenia 

z budżetu Gminy; 

5) współprace ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących oraz organizacjami społecznymi, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

6) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom i karmicielom kotów w celu zapewnienia całorocznego 

dokarmiania: każdorazowo przed wydaniem karmy przeprowadza się oględziny mające na celu potwierdzenie 

faktu  bytowania kotów wolno żyjących. 

2. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym. Gospodarstwo rolne 

w Żarnowie, ul. Piotrkowska 34, 26-330 przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim 

z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami gminy Żarnów. 
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3. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie wskazanym w ust.1 pkt.5 określa porozumienie. 

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje uprawniony podmiot posiadający 

odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonanie usługi -Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów. 

2. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska pozostają pod opieką schroniska, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem schroniska. 

3. W przypadku odłowionych zwierząt rannych, opiekę lekarską nad zwierzętami przejmuje na zlecenie Gminy 

zakład leczniczy określony w § 10. 

4. W sytuacji braku umowy z podmiotem wykonującym usługi odłowu i transportu zwierząt lub braku 

możliwości wykonania usługi przez podmiot, z którym została zawarta w tym zakresie umowa, Gmina zleca 

wykonanie usługi odłowu i przewiezienia bezdomnego zwierzęcia do schroniska innemu, dostępnemu w danym 

czasie podmiotowi w przypadku, kiedy zwierzęta bezdomne znajdują się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub 

zdrowiu tj. schronisku które ma siedzibę w odległości najbliższej Gminie  Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

w Różannie gm. Opoczno. 

5. W chwili zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu bezdomnego zwierzęcia/zwierząt, 

i braku możliwości przekazania go do schroniska (np. z powodu braku miejsc w schronisku), z którym Gmina 

zawarła stosowną umowę współpracy, zwierzę/zwierzęta zostanie przekazane na podstawie wydanego przez Wójta 

Gminy zlecenia do najbliższego dostępnego ośrodka sprawującego stałą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 

w schronisku które ma siedzibę w odległości najbliższej Gminie  Żarnów, Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

w Różannie gm. Opoczno. 

§ 6. Zwierzęta przebywające w schronisku dla zwierząt, a pochodzące z terenu Gminy poddawane są zabiegom 

sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tego rodzaju 

zabiegów ze względu na stan zdrowia lub wiek. Po ustąpieniu przeciwskazań zwierzę zostanie poddane  w/ 

zabiegom w jak najkrótszym  czasie. 

§ 7. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli                  

i oddawania bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania; 

2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska. 

2. Gmina sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie działań zmierzających do 

pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez umieszczanie ogłoszeń o możliwościach przysposobienia zwierząt 

na stronie internetowej Urzędu. 

§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, realizują: 

1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów; 

2) Gmina poprzez zlecanie lekarzowi weterynarii wskazanym § 10 usypiania ślepych miotów zwierząt. 

2. Gmina pokryje z budżetu Gminy koszty związane z usypianiem ślepych miotów bezdomnych psów lub 

kotów wolno żyjących wg wcześniejszych cenowych ustaleń z lekarzem weterynarii. 

§ 9. Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom 

i przekazane do wskazanego gospodarstwa rolnego przez Wójta Gminy, co zostanie poprzedzone wzajemnym 

porozumieniem pomiędzy Gminą a rolnikiem. 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt realizuje Gmina poprzez dokonanie zlecenia odpowiednim służbom weterynaryjnym tj. 

Gabinet weterynaryjny lekarz wet. Grzegorz Brudnicki 26-330 Żarnów, ul. Cicha 1. 

§ 11. 1. Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczone są zgodnie z wydatkami 

ujętymi w budżecie Gminy na 2022 rok w wysokości  60 000 złotych, w tym na: 

a) opiekę nad wolno żyjącymi kotami – 700,00 złotych, 

b) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 50 000,00 złotych, 

c) obligatoryjną sterylizację lub kastrację – 3 900,00 złotych, 
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d) usypianie ślepych miotów- 700,00 złotych, 

e) zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – 700,00 złotych, 

f) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 

2.000,00 złotych, 

g) odławianie bezdomnych zwierząt – 1.000,00 złotych, 

h) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 1.000,00 złotych. 

2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało w sposób 

celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod 

i środków służących osiągnięciu założonych celów, m.in. na podstawie umów i zleceń, których przedmiotem są 

usługi i dostawy związane z realizacją Programu. 


