
UCHWAŁA NR XL / 251 / 2022
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Czarnocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm./ oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 
572 ze zm./ 

§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Czarnocin, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 marca 2021r. w sprawie 
wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Czarnocin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa

Id: PIIUM-LVRYB-KVIJP-BTJIB-SIVCB. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie
Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/ 251 /2022 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2022r. w sprawie 
wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Czarnocin. 
Na podstawie art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt / t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 572 ze 
zm./ Gmina Czarnocin przesłała Program w celu zaopiniowania do dzierżawców obwodów łowieckich 
działających na terenie gminy, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 
działających na obszarze gminy oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. Nie wszystkie 
wyżej wymienione podmioty wydały opinie w ciągu 21 dni, co jest równoznaczne z akceptacją Programu. Rada 
Gminy określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w uchwale. 
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    Załącznik 
  do Uchwały Nr XL/251/2022   

         Rady Gminy w Czarnocinie
       z dnia 29.03.2022r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY CZARNOCIN

„ 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 1997 r. o ochronie zwierząt)

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy w Czarnocinie uchwały w sprawie                                           
„  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Czarnocin”, zwanego dalej Programem jest art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  
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.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1. niekontrolowane rozmnażanie,
2. porzucanie 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.

                                       Metody zapobiegania bezdomności zwierząt

1.Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych
2.Zachęcanie właścicieli zwierząt do sterylizacji i kastracji poprzez prowadzenie działań 
edukacyjno-  informacyjnych,                                                                                               
                                                                        
                                                                        § 1
                                                      Cel i zadania Programu

1)  Zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych,
2)  Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
3) Zapewnienie opieki  bezdomnym zwierzętom, w szczególności  poprzez szukanie  nowych właścicieli  dla
zwierząt,
4) Ograniczenie populacji  bezdomnych zwierząt  poprzez sterylizację albo kastrację zwierząt  domowych, w
szczególności psów i kotów,
5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6)Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt,
7) Edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt domowych i

gospodarczych,
8) Zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Czarnocin,
9) Odławianie bezdomnych zwierząt.
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                                                                      § 2
         Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Czarnocin realizują:

1) BAROS - Maciej Glijer, ul. Berezów 76D, 26-130 Suchedniów - schronisko.
2) PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA LEK.WET. HENRYK MRÓZ 
CZARNOCIN 112,  28-506 Czarnocin - opieka weterynaryjna.
3) W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne Pana
Pawła Dembowskiego zam. Czarnocin 108, 28-506 Czarnocin
4) Umowy te zawierane są każdorazowo w indywidualnych przypadkach z osobami, które wcześniej wyraziły
gotowość ich przyjęcia.
5) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę   nad zwierzętami
bezdomnymi.

                                                                      § 3
                              Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt:

Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin polega na:
1) odławianiu i umieszczaniu w schronisku zwierząt bezdomnych, zagubionych i błąkających   się  po terenie
Gminy Czarnocin na zgłoszenie mieszkańców,
2)  poszukiwaniu  dotychczasowych  właścicieli  lub  nowych  właścicieli  dla  zwierząt  bezdomnych,  poprzez
publikowanie zdjęć zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czarnocinie www.czarnocin.com.pl, oraz
rozwieszanie informacji wraz ze zdjęciem na tablicach ogłoszeń   na terenie gminy.  Akcja adopcyjna zostanie
zakończona podpisaniem dokumentów adopcyjnych.
3)  zmniejszeniu  populacji  psów  bezdomnych  poprzez  sterylizację  i  kastrację  psów
oraz  w uzasadnionych przypadkach usypianiu ślepych miotów,
4) zmniejszeniu populacji kotów bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację kotów żyjących na wolności oraz
dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów,
5)  edukacji  mieszkańców Gminy Czarnocin  w zakresie  kształtowania  prawidłowych postaw   i  zachowań
człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających  na właścicielach i opiekunach
zwierząt,
6) podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy.
                                
                                                                     § 4                                                                   
              Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1. Ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych) w których przebywają koty wolno żyjące.
2. Zapewnianie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscu ich przebywania
3. W miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimowym
4. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w w/w zakresie.

                                                                     § 5
Na terenie Gminy Czarnocin wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:

a. stałe na interwencje;
b. okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu
1. Wyłapywaniem  będą  objęte  bezdomne  zwierzęta  pozostawione  bez  opieki,  w  stosunku,

do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas
pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu   i bezpieczeństwu ludzi.
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       § 6
Zabiegi sterylizacji, kastracji bezdomnych psów i kotów żyjących na wolności wykonywane będą na

następujących zasadach

1. Ograniczenie  populacji  bezdomnych  zwierząt  poprzez  sterylizację  i  kastrację  zwierząt  domowych,  w
szczególności psów i kotów realizują:

a) Lekarz  Weterynarii  poprzez  obligatoryjne  przeprowadzanie  zabiegów  sterylizacji  i  kastracji  zwierząt
przyjętych do lecznicy, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania   do wykonania tych
zabiegów, z uwagi na stan zdrowia,

b) Gmina  zapewnia  pokrycie  w  100%  z  budżetu  Gminy  kosztów  sterylizacji  lub  kastracji   oraz  opieki
pooperacyjnej bezdomnych zwierząt, w szczególności wolno żyjących psów i kotów przebywających na
terenie Gminy Czarnocin,

2. Zgodnie  z  ustawą  prawo  zamówień  publicznych  wyłania  się  lekarza  weterynarii,  z  którym  wcześniej
uzgodnione jest dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji oraz opieki pooperacyjnej zwierząt,

3. Po przeprowadzeniu zabiegu oraz po zakończonej opiece pooperacyjnej zwierzęta trafią  do adopcji,
4. Zwrot  kosztów  zabiegów  kastracji,  sterylizacji  oraz  opieki  pooperacyjnej  będzie  następował

na podstawie wystawionego rachunku przez lekarza weterynarii.

               
                                                                     § 7
                                                    Usypianie ślepych miotów

1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art.11a ust.2 pkt.6 ustawy o ochronie zwierząt  z dnia 21
sierpnia 1997 r. realizują:
a) Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia miotów psów i kotów nie posiadających właścicieli.
b) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie tzw. ślepe mioty, wyłącznie przez lekarza weterynarii   w lecznicy dla
zwierząt.
2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji przez gminę.             
   Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie.          

                                  
                                                                    § 8
 Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w przypadkach zdarzeń drogowych z  udziałem zwierząt
bezdomnych  realizowane  jest  w  oparciu  o  umowę  zawartą  z  lekarzem  weterynarii  w  zakresie  opieki
weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Czarnocin.
                                                                  
                                                                    § 9
Gmina Czarnocin 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.
                                                                         
                  
                                                                   § 10
1. Na realizację zadań określonych w niniejszym programie zabezpieczone zostaną środki w kwocie 65 940,00

zł odpowiednio :
a.  11  940,00  zł  na  realizację  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  nad  zwierzętami  bezdomnymi

w  przypadkach zdarzeń drogowych, kastrację, sterylizację, usypianie ślepych miotów i karmę,
b.  54 000,00 zł na wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku.
2.  Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i  dostaw zgodnie  z ustawą –
Prawo zamówień publicznych.

Id: PIIUM-LVRYB-KVIJP-BTJIB-SIVCB. Podpisany Strona 3




