
         Załącznik nr 1 
         do uchwały Nr  LII/280 /18 
         Rady Miejskiej w Koniecpolu 
         z dnia  22 marca   2018 roku. 
 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt 
na  terenie Miasta i Gminy Koniecpol  na 2018 rok. 

 
 

Rozdział I 
Cel i zadania programu 

 
§ 1. Program ma  zastosowanie  w  odniesieniu  do  wszystkich  bezdomnych  zwierząt  domowych 
 w  szczególności  psów  i  kotów  w  tym  kotów  wolno żyjących oraz  zwierząt  gospodarskich 
 przebywających w administracyjnych granicach Miasta i  Gminy Koniecpol.   
 
§ 2. Celem niniejszego programu jest: 

1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Koniecpol; 
2) Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku poprzez 

sterylizację i kastrację w szczególności psów i kotów; 
3) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
4) Promowanie prawidłowych postaw i zachowania człowieka w stosunku do zwierząt oraz 

edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach                      
i opiekunach psów i kotów; 

5) Odławianie bezdomnych zwierząt; 
6) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi; 
7) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom; 
8) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 
9) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                 

z udziałem zwierząt. 
 

§ 3. Ilekroć w Programie jest mowa o: 
 
 1)   kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na  wolności 
       (żyjące   w   otoczeniu  człowieka   w   stanie   dzikim); 
 

2)   schronisku   –   należy    przez     to     rozumieć  F.U.H. ,, OSKAR” - Sławomir 
Gizler ul. Rynek 22/1, 46-300 Olesno     posiadającym, zawartą umowę   ze 
schroniskiem  dla bezdomnych zwierząt  prowadzonym  przez Fundację 
,,Zwierzyniec” w Wieluniu przy ul. 18 Stycznia 131, w miejscowości Szczyty  ul. 
Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn. 

3) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta o których mowa w 
art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 
2017r. poz. 1840 ) 

4) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta o których mowa w 
art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( tekst jedn. Dz. U. z 
2017r. poz. 1840 z późn. zm.) 

 
§ 4. 1. Wykonawcami programu są: 
 
 1) Gmina Koniecpol; 
 2) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest 
     przeciwdziałanie bezdomności zwierząt; 
 3) Gabinet weterynaryjny w Koniecpolu  Leszek Dudek ul. Chrząstowska 15 ; oraz Gabinet 
      weterynaryjny Roman Hyla ul. Chrząstowska 15/2 , 42-230 Koniecpol  
 4) Schronisko dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w § 3 pkt 2; 
 5) Gospodarstwo rolne Pan Jacek Kościański ul. Szkolna 4, 42-230 Łysiny. 
 



        2.  Funkcję   koordynatora   działań   podejmowanych   w   ramach   Programu  pełni  Burmistrz 
Miasta i  Gminy Koniecpol  wykonujący zadania przy pomocy pracownika mającego w zakresie 
obowiązków wykonywanie w/w zadań. 
 
 
 
 

Rozdział II 
Działania dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt 

 
§ 5. Zapobieganie bezdomności  zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol  polega na: 
 

1)   Odławianiu    i    umieszczaniu    w    schronisku     zwierząt    bezdomnych,   zagubionych                                      
i  błąkających  się  po  terenie Miasta i Gminy  Koniecpol   wyłącznie  przy  użyciu  
specjalistycznego sprzętu   przeznaczonego   do   wyłapywania   bezdomnych  zwierząt,   
który  nie  stwarza zagrożenia  dla  życia  i  zdrowia  zwierząt,  a   także  nie  będzie   zadawał  
im  cierpienia; 
2) Objęciu    opieką    zwierząt    przebywających    w    schronisku     poprzez    zapewnienie 
      im  właściwych  warunków  bytowania  oraz  zapewnienie  opieki  weterynaryjnej; 
3)   Poszukiwaniu   dotychczasowych  lub  nowych   właścicieli  dla  zwierząt   przebywających 
      w  schronisku; 
4)   Zmniejszaniu   populacji   zwierząt   przebywających   w   schronisku,  poprzez sterylizację                   
      i kastrację; 

5) Dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów zgodnie 
z art. 11 ust. 2 pkt 6, ustawy o ochronie zwierząt. 
 

  Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia  
 1997 r. o ochronie zwierząt realizuje Urząd Gminy  poprzez finansowanie usypiania ślepych 
 miotów zwierząt bezdomnych w szczególności psów i kotów oraz zwierząt, których właściciele 
 zamieszkują na terenie Gminy, na poniższych zasadach: 

a) Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów 
usypiania ślepych miotów, 

b) upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy poprzez podejmowanie interwencji  zlecają usypiania 
ślepych miotów zwierząt bezdomnych w zakładzie leczniczym, o którym mowa w § 5 lit "a"  

c) w przypadku pozostałych zwierząt, ich właściciel, który zamieszkuje na terenie Gminy 
zawiadamia Urząd o potrzebie wykonania zabiegu  uśpienia ślepego miotu, składając 
zarazem oświadczenie, że podda zwierzę zabiegowi sterylizacji oraz elektronicznemu 
oznakowaniu (czipowaniu) jeśli takiego nie posiada, a także wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu. Na podstawie 
zgłoszenia właściciel utrzymuje skierowanie do placówki o której mowa w pkt §5 lit "a" . Po 
wykonania zabiegu właściciel zwierzęcia dokonuje zapłaty 50% kosztów zabiegu według ceny 
usługi ustalonej w umowie, o której mowa w §5 lit "a",  

d) Gmina dokonuje zapłaty pozostałej części kosztów zabiegu bezpośrednio  na konto zakładu 
leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy,  na podstawie 
dokumentów zawierających : fakturę / rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla 
zwierząt oraz oświadczenie wskazane w § 5  lit "a" Programu. 
 
6)   Edukacja  mieszkańców  Gminy  Koniecpol   w zakresie kształtowania prawidłowych 
postaw i  zachowania człowieka  w    stosunku   do   zwierząt   oraz   w   zakresie    
obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt; 
7)   Podejmowaniu  interwencji  w  sprawach  dotyczących  traktowania   zwierząt   niezgodnie                
      z przepisami ustawy. 

 
§ 6.  Właściciel, który zamierza pozbyć się zwierzęcia jest zobowiązany do zapewnienia mu  opieki. 
 
§ 7. Odławianiem  będą   objęte   bezdomne   zwierzęta domowe i gospodarskie  pozostawione   

bez   opieki, w  stosunku,  do  których  nie  istnieje  możliwość   ustalenia  ich  właściciela  lub  
innej  osoby, pod której opieką dotychczas  pozostawały. 

 



§ 8. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt będą  prowadzone  przez schronisko, o którym 
 mowa w § 3 pkt 2.  Odławianie bezdomnych zwierząt, z terenu Gminy Koniecpol  będzie 
następować niezwłocznie, po pisemnym, ustnym lub telefonicznym zgłoszeniu, które wpłynie 
do Urzędu Gminy Koniecpol  lub wykonawcy. Interwencje odbywać się będą w szczególności 
gdy: życie zwierząt jest zagrożone, zwierzęta są agresywne, bezdomne, gdy pokąsały 
człowieka oraz w przypadku bezpańskich szczeniąt (wraz z dowiezieniem ich do schroniska 
dla bezdomnych zwierząt a w razie konieczności lecznicy dla zwierząt). 

 
§ 9.  Opiekę  bezdomnym zwierzętom  z terenu gminy zapewnia Gmina Koniecpol poprzez:  
 
 1)   zawartą umowę ze schroniskiem, o którym mowa w § 3 pkt 2; 
 2)   zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom). 

 
 

Rozdział III 
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 

 
§ 10. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt                     

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 i/lub wiek; 

2)  Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli 
psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji; 

 
        2. Usypianie ślepych miotów zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  
 o ochronie zwierząt   realizują: 

 
1)   Schronisko  poprzez  dokonywanie  przez  lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych       
      miotów; 
2) Gmina   Koniecpol   poprzez   zawarcie   porozumienia   z    lekarzami   weterynarii,  
prowadzącymi gabinety  weterynaryjne przy ul. Chrząstowskiej 15  oraz  15/2  w Koniecpolu.   
3) Uśpieniu  mogą  podlegać wyłącznie  zwierzęta,  które  są  jeszcze ślepe i nie ma  
możliwości  zapewnienia  dla  nich  właścicieli. 
 

 
 

Rozdział IV 
Opieka nad zwierzętami 

 
§ 11. Opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Koniecpol  zapewnia: 
 
     1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych odłowionych na zlecenie Gminy    
 Koniecpol ; 
    2)   Urząd Miasta Gminy w Koniecpolu poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego,    
 zapewniającego   miejsce dla zwierząt gospodarskich; 
         3)Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad    
 zwierzętami. 
 
§ 12. Sprawowanie opieki  nad  kotami  wolno  żyjącymi,   w  tym  ich  dokarmianie  realizuje  Gmina  
 przy  udziale  Referatu  Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Budownictwa i   
 Rozwoju Gospodarczego  poprzez : 
        
 1)   ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 
 2)   zapewnienie dokarmiania w miejscach ich przebywania; 
 3)   poszukiwanie  społecznych  opiekunów  kotów  wolno żyjących oraz prowadzenie  rejestru 
                   w/w opiekunów; 
 4)   zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących; 
 5)   podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 



 
§ 13.  Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobą zainteresowanym                       
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

2) Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Rozwoju 
Gospodarczego i Urzędu Gminy w Koniecpolu poprzez promocję adopcji zwierząt  ze 
schroniska oraz podejmowanie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli 
m. in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej; 

3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i informacyjnych. 
 
§ 14. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                       

z udziałem zwierząt  realizują: 
 

1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii; 
2) Gmina Koniecpol  poprzez zawarcie porozumienia z lekarzem weterynarii  

                   Pan Lech Dudek, prowadzącym gabinet weterynaryjny w Koniecpolu ul. Chrząstowska 15, 
       oraz pan Roman Hyla ul. Chrząstowska 15/2 , 42-230 Koniecpol. 
 
§ 15. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla  zwierząt gospodarskich 

następuje w sytuacjach: 
 

1) Czasowego zatrzymania zwierzęcia  z powodu znęcania się lub złych warunków. 
             2)   Zwierząt bezdomnych. 
 
§ 16. 1. Wskazanie  gospodarstwa  rolnego   w  celu  zapewnienia  miejsca  dla   zwierząt      
 gospodarskich  następuje   na   podstawie  umowy   zawartej   przez   gminę   z   właścicielem 
  gospodarstwa,  o którym  mowa  w  §  4 ust. 1  pkt  5; 
         
         2. Wraz z umieszczeniem  zwierząt  gospodarskich  w  gospodarstwie,  Gmina Koniecpol     
 podejmie  starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt 

 
Rozdział V 

Edukacja mieszkańców 
 

§ 17. Gmina Koniecpol  może  prowadzić  działania  edukacyjne  mające na celu podniesienie  
 poziomu wiedzy na temat obowiązków jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych  
 między innymi poprzez zajęcia  edukacyjne,  ulotki,  plakaty,  konkursy,  a  także  adopcję 
 zwierząt  bezdomnych  oraz: 
  
 1)  zachęcanie   nauczycieli   Szkół    z   terenu   gminy   do  włączenia   treści   programowych  

w dziedzinie ochrony środowiska,  zagadnień związanych  z  humanitarnym   traktowaniem  
zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez  
sterylizację  i   kastracje,   promowanie   prawidłowych   podstaw   zachowania   w   stosunku       
do  zwierząt; 

  2)  współpracę  z  organizacjami   pozarządowymi,  których  statusowym  celem  działania  jest 
      ochrona   zwierząt  oraz  tworzenie   warunków  do  aktywizacji   mieszkańców   w   ramach 
      działalności  tego  typu  organizacji; 
 3)  promowanie  w   formie    ulotek,   plakatów,   artykułów   prasowych   działań   określonych 
      niniejszym   programem; 
 4)  popieranie   wolontariatu   prowadzonego  na  rzecz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt; 
 5)  zamieszczanie     na     stronach     internetowych     treści     propagujących    humanitarny 
                  i odpowiedzialny stosunek do zwierząt. 
  
 
 
 
 



Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

 
§ 18. 1. Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
 zwierząt  w  budżecie  Gminy Koniecpol  na  2018 rok zabezpieczone zostały  środki 
 finansowe. 
          2. Wysokość i sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację    
 ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
 terenie Miasta i Gminy Koniecpol na 2018rok” wyszczególnione zostały w załączniku do  
 Programu. 
 
§ 19.  Nadzór  nad realizacją  obowiązków  wynikających  z  niniejszego  Programu  sprawuje  
 Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       Załącznik nr 1 
       do  ,,Programu opieki nad zwierzętami 
        bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
       zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol na 2018 rok  
 
 
 

Wysokość  i sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację  
,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt 

 na  terenie Miasta i Gminy Koniecpol  na 2018 rok. 
 
 

Lp. Jednostka  realizująca Środki  finansowe (zł) Zadania 

 

1. 

 

Gmina Koniecpol  

 

16000 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

poprzez odłowienie i przekazanie ich do 

schroniska  

2. Gmina Koniecpol  500 Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi 

kotami w tym ich dokarmianie 

3. Gmina Koniecpol  500 Usypianie ślepych miotów 

 

4. 

 

Gmina Koniecpol  

 

1000 

Całodobowa opieka weterynaryjna w 

przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt 

5    Gmina Koniecpol  500 Zapewnienie miejsc dla zwierząt 

gospodarskich 

6 Gmina Koniecpol   500 czipowanie zwierząt                                     

7    Gmina Koniecpol  500 Wykonanie zabiegu sterylizacji lub 

kastracji  

8    Gmina Koniecpol  500 Poszukiwanie właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt 

9 Ogółem 20000  

 

 

 

 

Środki finansowe wydatkowane będą zgodnie z ustawą z 29.01.2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.). 

 

 


