
UCHWAŁA  Nr XXXI/ 224/2014 
Rady Gminy Janowice Wielkie 

z dnia 31 marca 2014 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie 
 

Na  podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 , poz. 
594 z późn. zm.), art.11 ust. 1 i 3 oraz art. 11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 856), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Jeleniej Górze, po zasięgnięciu 
opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt oraz dzierżawców (zarządców) obwodów łowieckich znajdujących się na obszarze gminy, uchwala się, 
co następuje: 
 

                                                                                    §  1 
Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Janowice Wielkie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 
 
                                                                                    §  2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 
 
                                                                                    §  3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 marca 2015 r. 

 
 

 
                                                                      Uzasadnienie 
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, stanowienie w sprawach innych niż 
wymienione w katalogu zamkniętym, zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy, należy do wyłącznej 
kompetencji rady gminy. Sprawą tego rodzaju jest podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, gdyż zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie 
zwierząt rada gminy jest zobowiązana do określenia programu w drodze uchwały corocznie do 31 marca.  
Elementy programu formułuje ustawa o ochronie zwierząt. Wedle art. 11 ust. 1 i 3 ustawy zapewnianie opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Zabrania się odławiania 
zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza 
poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na 
podstawie programu. Program zawiera następujące elementy treściowe: zapewnienie bezdomnym zwierzętom 
miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie 
bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego 
w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, wskazanie wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków, może obejmować także plan 
znakowania zwierząt w gminie. 
Wójt przekazuje projekt programu do zaopiniowania: 1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; 
2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działającym na obszarze 
gminy (Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce - Zarząd Koła w Jeleniej Górze); 3) dzierżawcom lub 
zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. 
W budżecie gminy na rok 2014 na realizację programu przewidziano kwotę 3000 zł. Ponieważ koszt odławiania 
zwierząt jest zmienny (zależy od gatunku zwierzęcia i jego stanu zdrowia oraz rodzaju wymaganej usługi), 
trudno oszacować, na ile środki są wystarczające. Kwota ta powinna wystarczyć na odłowienie nie więcej niż 
kilku zwierząt bezdomnych, w sytuacji wystąpienia istotnej potrzeby budżet może zostać zwiększony. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                Załącznik  do Uchwały nr XXXI/224/2014 
                                                                                Rady Gminy Janowice Wielkie  

                                                                                z dnia 31 marca 2014. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

                             bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie 

 

 
        Program  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie w 2014 roku 
 

Wprowadzenie 

 
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów 
wolno żyjących, a także zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych  w Programie dotyczy psów i 
kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, również w Gminie Janowice 
Wielkie. 
Przyczynami bezdomności zwierząt są: niekontrolowane rozmnażanie, porzucenie zwierząt przez właścicieli, 
ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt, panujące mody na dane rasy zwierząt, 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 
najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie 
właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno– informacyjnych 
oraz dofinansowanie tych zabiegów. 
Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych oraz w budynkach gospodarskich 
zapobiegają rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego 
nie należy ich odławiać, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W 
celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym ich liczby i zdrowotności, Wójt Gminy Janowice Wielkie 
będzie mieć możliwość finansowania   leczenia tych zwierząt, a w przypadku większej liczby będzie 
przeprowadzany odłów oraz 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 Programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt 
trafiających pod opiekę Schroniska dla Małych Zwierząt  w Jeleniej Górze i organizacji pozarządowych 
działających na terenie gminy. 
 

Rozdział  1 
POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

                                                         §  1 
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Janowice Wielkie; 
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Janowice Wielkie,  
3) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze przy ul. 

Spółdzielczej 33a. 
4) 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. 

5) 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. 

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

7) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie 

 
                                                                      §  2 
1. Koordynatorem Programu jest Wójt. 
2. Gmina współpracuje ze Schroniskiem i organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest 
ochrona zwierząt. 
 

Rozdział  2 



CEL I ZADANIA  PROGRAMU 

 
                                                                        §   3 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi. 
2. Zadaniami priorytetowymi Programu są: 
     a. ścisła współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie ograniczania populacji bezdomnych zwierząt 
poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, 
     b. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,  
     c. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 
     d. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
     e. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
     f. 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. Gmina we współpracy ze Schroniskiem 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. Gmina poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów 
sterylizacji i kastracji celem ograniczenia populacji  tych zwierząt. 
3. Gmina we współpracy z mieszkańcami poprzez edukację mieszkańców w zakresie ograniczenia rozmnażania 
psów i kotów. 

 
 §  5 

Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje się w następujący sposób: 
1. Gmina współpracuje ze Schroniskiem w zakresie dokonywania przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania  
ślepych miotów,  
2. Gmina zleca służbom weterynaryjnym usypianie ślepych miotów pozostawionych bez opieki, 
3. Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji mieszkańców o korzyściach 
wynikających z usypiania  ślepych miotów.  
4.  Gmina współpracuje ze służbami weterynaryjnymi w zakresie informacji statystycznych o liczbie psów 
zaszczepionych. 
 

Rozdział  4 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 
 

§  6 
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują: 
1. Na zlecenie Gminy – Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych przez 

mieszkańców, policję, Gminę za pośrednictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w 
Jeleniej Górze. 
2. Gmina 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. 
 

§  7 
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. Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska. 
3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

 
§  8 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Janowice Wielkie realizuje się w sposób następujący: 
1. Na podstawie zlecenia Gminy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze 
bezdomne zwierzęta są odławiane i przewożone do Schroniska na koszt Gminy. 



2. Zwierzęta ranne odławiane są  na zlecenie Gminy przez służby weterynaryjne i przekazywane do 
Schroniska dla Zwierząt w Jeleniej Górze. 
3. Bezdomne  zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 6 ust.2. 
Programu.   
4. Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które posiadają  przedstawicieli przeszkolonych w 
zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. 
5. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Dyrekcją Schroniska. 

 
§  9 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizują: 
1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jeleniej Górze za pośrednictwem dyżurnego lekarza 
weterynarii - na drogach i terenach gminnych na koszt Gminy, na pozostałych drogach i terenach – na koszt 
zarządcy lub właściciela; 
2. Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku. 

 
Rozdział  5 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 
    

§  10 
Gmina 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, szczepień przeciw wściekliźnie, oznakowania identyfikacyjnego, a także 
adopcji zwierząt bezdomnych. 
 

Rozdział  6 
FINANSOWANIE  PROGRAMU 

 

§  11 
Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie zadań wynikających z Programu i są zabezpieczone w 
budżecie Gminy na rok 2014 w kwocie 3000 zł. 

 
 

  
 


