
 

 
UCHWAŁA NR 243/2016 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  
 

z dnia 22 marca 2016r. 
 

w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2016”. 

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2015r. poz.1515, poz.1890)  i art.11a ust.1, 2, 5 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.                     
o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz.856; z 2015r. poz.266) - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 

 
§1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2016”, stanowiący załącznik 
do uchwały. 
 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik  
                                                     do uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 marca 2016r. 

w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2016”. 

 
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ ĘTAMI BEZDOMNYMI 
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNO ŚCI ZWIERZ ĄT NA TERENIE  

GMINY I MIASTA JASTROWIE W ROKU 2016 
 
 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt 
 

§1. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schroniskach dla zwierząt 
realizowane jest przez VET-ZOO Serwis z siedzibą w Trzciance przy ul. Konopnickiej 62.  

2. Szczegółowe zasady odławiania i umieszczania zwierząt w schroniskach określa §3 
„Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. 
 
 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 
 

§2. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie 
realizowane jest przez Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu przy ewentualnej współpracy                        
z organizacjami pozarządowymi, w szczególności poprzez: 

a) zakup i wydawanie karmy karmicielom lub organizacjom pozarządowym sprawującym 
opiekę nad wolno żyjącymi kotami z terenu gminy i miasta Jastrowie, 

b) podejmowanie przez Straż Miejską interwencji w sprawach wolno żyjących kotów, 
c) prowadzenie sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów. 

2. Zakup i wydawanie karmy następuje po zgłoszeniu zapotrzebowania przez karmicieli 
lub organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest opieka nad zwierzętami,                         
z wyszczególnieniem ilości i rodzaju karmy, do wysokości przeznaczonych na ten cel środków 
budżetowych. 

3. Dokarmianie kotów należy prowadzić w miejscach do tego wskazanych po uprzednim 
uzyskaniu zgody przez gminę od właścicieli lub zarządców nieruchomości, na których 
dokarmianie jest prowadzone. 

4. Osoby dokarmiające wolno żyjące koty zobowiązane są do utrzymywania w czystości              
i porządku miejsc dokarmiania kotów. 

5. Zabiegi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów wykonywane będą na terenie 
lecznicy weterynaryjnej  - Gabinet Weterynaryjny Jarosław Matuszewski, ul. Lutycka 61, 64-920 
Piła, do wysokości przeznaczonych na ten cel środków budżetowych. 

6. Wolno żyjące koty będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej, na koszt gminy po 
wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, wystawionego przez Urząd Gminy i Miasta                  
w Jastrowiu. 

7. Dopuszcza się dowóz zwierząt do lecznicy na koszt własny członków organizacji 
pozarządowych, których statutowym celem jest opieka nad zwierzętami, lub osób 
zainteresowanych adopcją zwierząt.  

8. Wzór skierowania na zabieg określi Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie w drodze 
zarządzenia. 
 
 



Odławianie bezdomnych zwierząt 
 

§3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie ma 
charakter stały i przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb. 

2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub 
zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd przebywały. 

3. Wymienione w § 1 ust.2 zwierzęta, będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez 
upoważnionych pracowników Urzędu Gminy i Miasta, iż zwierzęta pozostają bez opieki, 
swobodnie przemieszczają się, są chore lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku 
publicznego oraz stwarzają zagrożenie dla dzikich zwierząt żyjących poza terenami 
zabudowanymi. 

4. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez podmiot prowadzący schronisko lub 
podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, dysponujący odpowiednimi 
urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający warunki określone                               
w obowiązujących przepisach, na podstawie stosownej umowy zawartej przez gminę. 

5. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania czynności 
wyłapywania w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 

6. Dopuszcza się wyłapywanie bezpańskich zwierząt przez pracowników Straży Miejskiej 
lub osoby fizyczne, w sytuacjach szczególnych, mając na uwadze bezpieczeństwo oraz 
przetrzymanie zwierząt do czasu ich odbioru przez podmiot prowadzący schronisko lub podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą w wyłapywania zwierząt. 

7. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone                       
w schronisku dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym została zawarta 
umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapanymi na terenie 
gminy i miasta Jastrowie. 

8. W przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie, że zwierzę jest chore, ranne albo, gdy 
zachowuje się agresywnie, mogą zostać podjęte, pod nadzorem lekarza weterynarii, środki 
szczególne z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie zwierząt. 

9. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało umieszczone                
w schronisku ponosi on koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku,                     
w tym koszty opieki weterynaryjnej. 
 
 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 
 

§4. Zwierzęta wyłapywane i przekazywane do schroniska dla zwierząt zgodnie                        
z zapisami rozdziału 3 „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt”, będą obligatoryjnie poddawane zabiegom sterylizacji albo kastracji na zasadach 
określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Jastrowie a podmiotem 
prowadzącym schronisko. 
 
 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
 

§5. 1. Właściciel, który zamierza się pozbyć zwierzęcia, jest zobowiązany do zapewnienia 
mu opieki. 

2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi 
właściciele. 

3. Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla bezpańskich psów i wolno 
żyjących kotów poprzez: 



a) prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących możliwości adopcji bezpańskich psów                       
i wolno żyjących kotów, 

b) prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezpańskim psem 
lub wolno żyjącym kotem, 

c) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest opieka nad 
zwierzętami w zakresie adopcji bezpańskich psów i wolno żyjących kotów, 

d) pokrywanie kosztów przygotowania do adopcji bezpańskich psów i wolno żyjących 
kotów, w szczególności zabiegów kastracji lub sterylizacji, odpchlenia, odrobaczenia. 
4. Wzór skierowania na zabiegi związane z przygotowaniem zwierząt do adopcji określi 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie w drodze zarządzenia. 
 
 

Usypianie ślepych miotów 
 

§6. 1. Gmina i Miasto Jastrowie pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów 
bezpańskich psów i kotów.  

2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma 
możliwości zapewnienia dla nich właścicieli. 

3. Zabiegi uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 prowadzone będą wyłącznie przez 
Gabinet Weterynaryjny Jarosław Matuszewski, ul. Lutycka 61, 64-920 Piła 

4. Mioty bezpańskich psów i wolno żyjących kotów, przeznaczonych do uśpienia będą 
doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej, na koszt gminy, po wcześniejszym uzyskaniu 
skierowania na zabieg, wystawionego przez Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu. 

5. Wzór skierowania na zabieg określi Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie w drodze 
zarządzenia. 
 
 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 
 

§7. 1. Gmina wskazuje gospodarstwo rolne ROLSAM w Samborsku w celu zapewnienia 
opieki dla zwierząt gospodarskich w sytuacjach opisanych w art.7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. ustawy o ochronie zwierząt. 

2. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w opisanych w art.7 ust.1 pkt 2 ustawy                  
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt Gmina i Miasto Jastrowie zawrze stosowną umowę 
obejmującą pokrycie kosztów utrzymania przekazanych zwierząt gospodarskich. 

 
 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                             
z udziałem zwierząt 

 
§8. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych                            

z udziałem zwierząt zapewnia Gabinet Weterynaryjny Jarosław Matuszewski, ul. Lutycka 61, 64-
920 Piła 

2. Podjęcie interwencji w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt następuje 
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu, 
Straży Miejskiej w Jastrowiu lub dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.   

. 
 
 
 
 
 



 
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt 

 
§9. 1. Gmina realizuje elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności 

psów, poprzez prowadzenie akcji bezpłatnego czipowania zwierząt, których właściciele 
zamieszkują na terenie gminy i miasta Jastrowie oraz bezdomnych zwierząt będących pod opieką 
organizacji pozarządowych. 
 2. Akcje czipowania zwierząt, jako jedną z głównych metod zapobiegania bezdomności 
zwierząt, prowadzone będą w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, których 
statutowym celem jest opieka nad zwierzętami. 
 3. Gmina przeprowadza akcje czipowania do wysokości przeznaczonych na ten cel 
środków budżetowych.  
 
 

Koszty realizacji programu 
 

§10. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacją niniejszego 
programu wynosi 29 tys. zł.  

2. Wydatkowanie środków następować będzie na podstawie umów zawieranych                           
z realizatorami poszczególnych zadań objętych programem. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 
Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 marca  2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w 
roku 2015”. 
 

W świetle art.11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt  
(Dz.U. z 2013r. poz.856 ze zm.) - rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art.11 ust.1, tj.                  
z zakresu zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania określa, w drodze uchwały, 
corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. 

Zgodnie z art.11a ust.7 powołanej wyżej ustawy - projekt programu  podlega zaopiniowaniu przez 
właściwego powiatowego lekarza weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania 
jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, 
działających na obszarze gminy. 

Projekt uchwały wraz z programem przekazano do zaopiniowania następującym podmiotom:  
− Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie, 
− Wojskowe Koło Łowieckie „Sęp” w Pile, 
− Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile, 
− Nadleśnictwo Wałcz, 
− Koło Łowieckie Nr 39 „Hubertus” w Dąbkach, 
− Koło Łowieckie Nr 50 „Bóbr” w Pile, 
− Koło Łowieckie Nr 47 „Brać Leśna” przy Nadleśnictwie Jastrowie, 
− Koło Łowieckie Nr 3 „Wadera” w Okonku, 
− Koło Łowieckie Nr 39 „Literatów Polskich” w Samborsku, 
− Koło Łowieckie Nr 2 „Łoś” w Okonku, 
− Koło Łowieckie Nr 49 „Diana” w Szwecji, 
− Koło Łowieckie Nr 5 „Odyniec” Jastrowiu. 
Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny w Warszawie w piśmie z dnia 

12 lutego 2016r. zgłosiło uwagi do projektu programu, w części o charakterze redakcyjnym, w 
części zawierające postulaty wprowadzenia do programu nowych rozwiązań służących ochronie 
zwierząt, w części stanowiące rozwinięcie mechanizmów postępowania ze zwierzętami już 
określonych w programie.  

Nadleśnictwo Wałcz w piśmie z dnia 3 lutego 2016r. wskazało na celowość uzupełnienia 
programu o zasady postępowania ze zwierzyną dziką, występującą poza środowiskiem swojego 
naturalnego bytowania, odwołując się do pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska 
z dnia 11 marca 2013r.  

Należy wskazać, że program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt stanowi wykonanie delegacji ustawowej, której zakres został szczegółowo 
określony w katalogu zawartym w art.11a ust.2 ustawy o ochronie zwierząt. Jest to katalog 
zamknięty, co oznacza, że rada gminy nie może dowolnie rozszerzyć programu o inne elementy 
niż określone w katalogu. 

Jedynym elementem fakultatywnym jest możliwość umieszczenia w programie planu 
znakowania zwierząt w gminie.   

Z powyższych względów zgłoszone uwagi nie mogły zostać uwzględnione                                    w 
programie. 

 Pozostałe podmioty nie wniosły uwag do projektu ww. uchwały w terminie przewidzianym 
w ustawie, co zgodnie z ustawą należy traktować jako akceptacje przesłanego programu. 
 
 Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika wprost z przepisu prawa 
 


