
Załącznik do Uchwały NrXXXI/212/2013 
Rady Gminy Gać z dnia  26 marca 2013 roku 

 
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ ĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNO ŚCI ZWIERZ ĄT NA TERENIE 
 GMINY GA Ć W 2013 ROKU 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne  
1.Niniejsza uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych w rozumieniu 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze 
zm.) przebywającymi na terenie Gminy Gać. 
 

§ 2 
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)  
2) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub 
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma 
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd 
pozostawały,  
3) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające 
wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane 
przez człowieka w charakterze jego towarzysza,  
4) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie                      
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,  
5) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące na 
wolności w warunkach niezależnych od człowieka (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie 
dzikim)  
6) programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gać w 2013 roku”.  
 

 
§ 3 

Celami programu są: 
1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002 z późn. 
zm.). 
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt. 
3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt. 
 
 
 
 



§ 4 
W ramach programu gmina realizuje następujące zadania: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
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. 
 

§ 5 
Wykonawcami Programu są: 
1) Wójt Gminy Gać 
2) Lekarze weterynarii  
3) Schronisko dla zwierząt  
4) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest 
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami Gminy  
5) Sołectwa  
6) Policja 
 

§ 6 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 
1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie 
Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie Urząd 
Gminy w Gaci, który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna 
zwierząt.  
2. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, 
Urząd Gminy podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia                 
w schronisku dla zwierząt.  
 
 

§ 7 
Opieka nad wolnożyjącymi kotami jest realizowana przez: 
1. podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolnożyjących, 
2. w przypadkach uzasadnionych, w wyniku zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców 
Gminy, podejmowanie działań mających na celu dokarmianie kotów wolnożyjących. 
 

§ 8 
Odławianie bezdomnych zwierząt 
1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub 
zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 



2. Bezdomne zwierzęta na terenie gminy podlegają stałemu odławianiu po uzyskaniu 
zgłoszenia od mieszkańców o bezdomnych zwierzętach. 
3. Odławianie zwierząt bezdomnych  prowadzone będzie za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt,                   
a także nie będzie zadawał im cierpienia. Odławianie zwierząt bezdomnych będzie 
prowadzone przez pracowników obsługi Urzędu Gminy w Gaci samochodem marki 
volkswagen o numerze rejestracyjnym RPZ 33KP. 
4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie 
zwierząt. 
5. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska w Orzechowcach.  
6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa 
rolnego. 
 

§ 9 
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku,                      
na zasadach ustalonych z jednostką  prowadzącą schronisko.  
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają: 
1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość 
zgłoszenia się właściciela lub opiekuna; 
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi 
na stan zdrowia lub wiek. 
 

§10 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez: 
1) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty 
na terenie gminy, w tym na stronie internetowej Urzędu Gminy Gać oraz na tablicy 
informacyjnej w siedzibie Urzędu,  
2) Współdziałanie z organizacjami społecznymi, lekarzami weterynarii, sołtysami, 
schroniskiem dla zwierząt w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.  
 
 

§ 11 
Usypianie ślepych miotów 
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt wykonuje się zabiegi usypiania ślepych 
miotów. Decyzje o każdorazowym usypianiu ślepych miotów podejmuje lekarz weterynarii     
w porozumieniu z Gminą. 

§ 12 
Opiekę zwierzętom gospodarskim z terenu gminy zapewnia gospodarstwo rolne                            
w Białobokach nr 49. 
 
 
 



 
 

§ 13 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                      
z udziałem zwierząt realizowane będzie przez Gabinet Weterynaryjny Punkt Usług 
Weterynaryjnych w Gaci – lek. wet. Andrzej Kapias. 
 

§ 14 
Finansowanie Programu 
 
1. Rada Gminy Gać uchwalając coroczny budżet, zapewnia według zapotrzebowania środki 
finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt 
oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. W 2013 r. ogólny budżet na realizację zadania wynosi 400 zł, w tym na: 

- odłowy bezdomnych zwierząt -100,00 zł,  

- sterylizację i kastrację zwierząt -100,00 zł,  

- usypianie ślepych miotów – 50,00 zł,  

- dokarmianie –50,00zł,  

- obsługę weterynaryjną -100,00 zł.  

 


