
 
Załącznik nr 1     

do uchwały nr XVI/106/2012   

Rady Gminy Janowice Wielkie    

z dnia 29 marca 2012 r.    

w sprawie przyjęcia programu opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi    
oraz zapobiegania     

                             bezdomności zwierząt na terenie    

Gminy Janowice Wielkie w roku 2012  

 

 

 Program  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na  terenie 

Gminy Janowice Wielkie w 2012 roku 

 

 

Wprowadzenie 

 

„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania, cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt). Podstawą 

prawną podjęcia przez Radę Gminy Janowice Wielkie uchwały w sprawie „Programu opieki nad  zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2012 r. , zwanego dalej Programu jest 

art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie  zwierząt /Dz.U.z2003r,Nr106,poz.1002 ze zmianami/. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów 

wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych  w Programie dotyczy psów i 

kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Gminie 

Janowice Wielkie. 

 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1) niekontrolowane rozmnażanie, 
2) porzucenie zwierząt przez właścicieli, 

3) ucieczki zwierząt, 

4) łatwość pozyskiwania zwierząt, 

5) panujące mody na dane rasy zwierząt, 

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 

uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

 

Sterylizacja i kastracja (pozbywanie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to 

norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej 

rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, 

poprzez prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych oraz akcji dofinansowania tych zabiegów. 
 

Koty wolno żyjące bytują głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz w 

budynkach gospodarskich, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). 

Koty  te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać, ani wywozić, lecz stwarzać 

warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno 

żyjących, w tym ich ilości i zdrowotności, Urząd Gminy Janowice Wielkie będzie finansował leczenie tych 

zwierząt, a w przypadku większej ilości będzie przeprowadzany odłów i zabiegi sterylizacji i kastracji. 

Ponadto, Gmina w razie konieczności  wspierać będzie osoby społecznie opiekujące  się tymi zwierzętami 

(karmicieli) poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów. Realizacja wszystkich zadań, 

określonych w rozdziale  2 Programu, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających 

pod opiekę Schroniska  dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze ul. Spółdzielcza 33a i organizacji 

pozarządowych, działających na terenie gminy. 
 

 

                                                  Rozdział  1 

                                  POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

                                                         §  1 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Janowice Wielkie - jednostkę organizacyjną, przy 

pomocy której Wójt Gminy wykonuje zadania; 

2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze ul. 

Spółdzielcza 33a. 



3) 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. 

4) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z 

człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w 

charakterze jego towarzysza. 

5) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (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 Janowice Wielkie w roku 2012 
 

                                                                      §  2 

1.  Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Janowice Wielkie . 

     2.  Gmina realizuje Program poprzez współpracę z Kierownikiem Schroniska  dla Małych Zwierząt, po 

podpisaniu stosownej umowy na warunkach ustalonych przez obie Strony. 

     3.  Gmina podejmie współpracę z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest ochrona 

zwierząt. 

 

                                                            Rozdział  2 

                                       CEL I ZADANIA  PROGRAMU 

 

                                                                  §   3 

      Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

  Zadania priorytetowe Programu to: 

     1. Ścisła współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie ograniczania populacji bezdomnych 

zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,  

     2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Janowice Wielkie,  

     3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

     4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

     5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

         z udziałem zwierząt, 
     6. Edukacja mieszkańców  gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

 

                                                  Rozdział  3 

              OGRANICZANIE  POPULACJI  BEZDOMNYCH  ZWIERZĄT 

                                   

                                                          §  4 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w 

szczególności psów i kotów, realizują: 

1. Schronisko poprzez obligatoryjne 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 lub wiek. 

2. Urząd Gminy Janowice Wielkie poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do 
wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji celem ograniczenia populacji  tych zwierząt. 

      3. Urząd Gminy poprzez ciągłą współpracę z mieszkańcami gminy polegającą na edukacji mieszkańców w 

zakresie ograniczenia rozmnażania psów i kotów oraz poddania ich szczepieniu przeciwko wściekliźnie, a także 

zakładanie zwierzętom numerów identyfikacyjnych. 

 4. Urząd Gminy poprzez współpracę ze służbami weterynaryjnymi w zakresie przekazywania właścicielom 

psów identyfikatorów numeracyjnych dla psów w czasie akcji szczepienia psów  p/wściekliźnie – 

przekazywanie informacji do gminy w formie wykazu zwierząt objętych szczepieniem. 

 

                                                             §  5 

  Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują; 

1. Urząd Gminy poprzez współpracę ze Schroniskiem poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii 
zabiegów usypiania  ślepych miotów,  

2.   Urząd Gminy poprzez zlecenie służbom weterynaryjnym zabiegów usypiania  ślepych  

      miotów pozostawionych bez opieki, 

3.   Urząd Gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez edukację  

      mieszkańców o korzyściach wynikających z usypiania  ślepych miotów.  

 

                                                 Rozdział  4 

                               OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

 

                                                          §  5 



Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Janowice Wielkie realizują: 

1. Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska 

przez mieszkańców, Policję, Urząd Gminy za pośrednictwem MPGK Jelenia Góra na pisemne zlecenie. 

Gmina podpisze stosowną umowę ze Schroniskiem na warunkach zaakceptowanych przez obie Strony. 

2. Urząd Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla    

      zwierząt gospodarskich oraz pomoc w dokarmianiu kotów wolno żyjących. 

3. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę   

      nad zwierzętami bezdomnymi. 

  

                                                         §  6 

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 Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska. 

3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

  

                                                          §  7 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Janowice Wielkie realizują: 

  1. Na podstawie zlecenia wydanego przez Wójta Gminy do MPGK w Jeleniej Górze bezdomne zwierzęta 

są odławiane i przewożone do Schroniska na koszt Gminy. Zwierzęta ranne odławiane są  /na zlecenie 
Urzędu Gminy/ poprzez służby weterynaryjne i przekazywane do Schroniska. Bezdomne  zwierzęta 

gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego,  o którym mowa w § 5 ust.2. Programu.   

      2.  Urząd Gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które posiadają  przedstawicieli 

przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta 

pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją 

Schroniska. 

 

                                                          §  8 

    Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych    

    z   udziałem zwierząt realizują: 

1. Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku. 
2. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze - Centrum Zarządzania Kryzysowego za  pośrednictwem 

dyżurnego Lekarza Weterynarii /zgodnie z wytycznymi/. 

 

                                              Rozdział  5 

                          EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

    

                                                                 §  9 

Urząd Gminy w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania 

edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

 

                                                        Rozdział  6 

                                       FINANSOWANIE  PROGRAMU 

 

                                                                  §  10 

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie zadań wynikających z Programu i są zabezpieczone w 

budżecie Gminy. 

 

 
 

 
 


