
UCHWAŁA NR XXIX/208/18
RADY GMINY GRUTA

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Gruta w 2018 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875 oraz z 2017 r. poz. 2332 i z 2018 r. poz. 130)) oraz art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Gruta na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gruta

Piotr Szynkowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/208/18

Rady Gminy Gruta

z dnia 23 marca 2018 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Gruta w 2018 roku.

§ 1. Celami Programu są:

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy o ochronie zwierząt,

2) zapobieganie bezdomności zwierząt;

§ 2.  Ilekroć w programie jest mowa o:

1) Schronisku, należy przez to rozumieć Ośrodek opieki nad zwierzętami w Węgrowie;

2) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gruta w 2018 roku.

§ 3. 1.  Wykonawcami Programu są.

1) na poziomie Gminy Gruta – Wójt Gminy Gruta;

2) podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt;

3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą Gruta.

§ 4.  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gruta realizują:

1) Schronisko poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt dostarczanych do Schroniska w przypadku 
zgłoszeń od mieszkańców, policji, organizacji społecznych itp. po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy;

2) Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 
bezdomnymi.

§ 5.  Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie:

1) dokarmianie kotów wolno żyjących przez gminę w sytuacjach uzasadnionych w wyniku zgłoszeń dokonanych 
przez mieszkańców gminy;

2) wspieranie osób społecznie opiekujących się wolno żyjącymi kotami np. poprzez zakup karmy dla zwierząt;

3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6.  Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gruta będzie realizowane:

1) w formie interwencji po zgłoszeniu do schroniska przez pracownika Urzędu Gminy Gruta;

2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także 
nie będzie zadawał im cierpienia;

3) wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie istnieje 
możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w 
szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi;

4) koszty związane z wyłapywaniem i utrzymywaniem zwierzęcia w przypadku, gdy ustalono właściciela, 
ponosić będzie właściciel zwierzęcia.

§ 7.  Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt realizują:
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1)  Schronisko poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, 
z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,
 z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji 
zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Gruta;

3) Wójt Gminy poprzez prowadzenie działań promujących i zachęcających właścicieli psów i kotów do 
wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

§ 8.  Poszukiwanie 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)  Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt z schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do 
pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Gruta oraz na stronie internetowej www.gruta.pl ;

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 9.  Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii 
zabiegów usypiania ślepych miotów.

§ 10.  Gotowość odbioru oraz zabezpieczenie opieki i miejsca zwierzętom gospodarskim zapewnia 
gospodarstwo rolne z którym Gmina Gruta ma zawartą umowę.

§ 11.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizuje schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii. 

§ 12.  Środki finansowe w wysokości 60 200,00zł na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone 
są w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok.

Id: 674D1088-BC9C-4E15-B915-5DEEA5DC0542. Podpisany Strona 2

http://www.gruta.pl/


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz.

1840) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań gminy. Gmina wypełniając powyższy

obowiązek przygotowała na podstawie art. 11a ust. 1 ww. ustawy Program opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2018 roku, który stanowi

załącznik do niniejszej uchwały. Reguluje on zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania

problemu ich bezdomności.
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