
UCHWAŁA NR V/27/2019       
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE 

      z dnia 15 lutego 2019r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Janikowo na 2019 rok 

 

    Na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz.1000, 1349, 1432 i poz. 2500) oraz art.11 ust. 1 i 3 i art. 11a ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019r. poz. 122), po zasięgnięciu opinii Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt ,,ANIMALS” 
Oddział Kujawsko - Pomorski w Bydgoszczy, Koła Łowieckiego Nr 60 „Szarak” w Mogilnie, Koła 
Łowieckiego Nr 47 „Diana” w Inowrocławiu, Koła Łowieckiego Nr 9 „Gwardia” w Bydgoszczy, Koła 
Łowieckiego Nr 65 „Nadnoteckie” w Pakości i Koła Łowieckiego Nr 66 ,, Szarak” w Strzelnie, Rada 
Miejska w Janikowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Janikowo na 2019 rok, w następującej treści: 

Rozdział 1 
 

Postanowienia ogólne. 

§ 2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności   
zwierząt na terenie gminy Janikowo na 2019 rok, zwany dalej „Programem” dotyczy: 
1)  zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
2)  opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmiania, 
3)  odławiania bezdomnych zwierząt, 
4)  obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 
5)  poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
6)  usypiania ślepych miotów, 
7)  wskazania gospodarstwa rolnego w celu  zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 
8)  zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z   
     udziałem  zwierząt, 
9)  wskazania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz  
     sposobu wydatkowania tych środków. 
 
 § 3.  Ilekroć w Programie jest mowa o: 
1)schronisku dla zwierząt – należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt w rozumieniu art. 4 
pkt. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 
122), 
2)zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu art. 4 
pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 
122), 
3) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 
4, pkt. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., 
poz. 122). 

Rozdział 2 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

 
§ 4. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom, w szczególności psom, miejsca w schronisku dla 



zwierząt realizuje się na podstawie umowy zawartej ze Schroniskiem  dla Zwierząt w Inowrocławiu 
na ul. Toruńskiej 165, prowadzonym przez Inowrocławską Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową 
w Inowrocławiu z siedzibą przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88 – 100 Inowrocław. Umowa jest 
zawierana corocznie i obejmuje następujący zakres: 

- wyłapywanie i dostarczanie bezdomnych zwierząt do Schroniska, 
- prowadzenie obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny, 
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w Schronisku, 
- opiekę nad zwierzętami przyjętymi do Schroniska, 
- zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych, 
- zapewnienie dozoru weterynaryjnego, 
- prowadzenie działań mających na celu znajdowanie zwierzętom opiekunów, 
- utrzymanie czystości i porządku w boksach i wybiegach Schroniska, 
- prowadzenie ewidencji zwierząt, 
- prowadzenie zabiegów sanitarnych i dezynfekujących, 
- prowadzenie zabiegów lekarsko – weterynaryjnych, 
- przestrzeganie przepisów w zakresie nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego, 
- usuwanie zwłok zwierząt padłych oraz poddanych eutanazji. 

W przypadku braku miejsca w schronisku podstawowym, zwierzęta bezdomne mogą być 
umieszczane w innych schroniskach na podstawie umowy gminy z jednostkami je prowadzącymi. 
                                 

Rozdział 3 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

 

 § 5. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizuje się poprzez:         
  
1)ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 
2)dokarmianie kotów oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania w 
porozumieniu ze społecznymi opiekunami, karmę wydaje Urząd Miejski w Janikowie, ul. 
Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, 
3)zabiegi leczniczo – weterynaryjne u zwierząt poszkodowanych w wypadkach i zdarzeniach 
drogowych oraz zabiegi sterylizacji albo kastracji zwierząt, zlecone Gabinetowi Weterynaryjnemu 
,,Szczekuś”z siedzibą przy ul. Klonowej 9 a, 88 – 160 Janikowo, reprezentowanemu przez lekarza 
weterynarii Pana Antoniego Krakowskiego.                                                                                                                                                                                                       

Rozdział 4 

Odławianie bezdomnych zwierząt. 

§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się na zgłoszenia 
interwencyjne lub w celu odłowienia wolno żyjących kotów poddawanych zabiegowi sterylizacji 
albo kastracji. Koty wolno żyjące po wykonaniu u nich zabiegu kastracji/sterylizacji wypuszczane 
są do środowiska w miejscach z których zostały wyłapane. 

2.Odławianie zwierząt podejrzanych o wściekliznę będzie się odbywało w uzgodnieniu z 
miejscowym lekarzem weterynarii lub z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Inowrocławiu, w 
celu poddania tych zwierząt izolacji i obserwacji. 

3.Odławianie bezdomnych zwierząt przeprowadzają: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Janikowie z siedzibą przy ul. Kasprowicza 57, 88-160 Janikowo oraz 
Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 
33, 88-100 Inowrocław, na podstawie zawartej umowy. 



4.Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia 
zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 
 

Rozdział 5 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt. 

§ 7. Realizację zadania sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt 
powierza się podmiotowi prowadzącemu Schronisko dla Zwierząt w Inowrocławiu na ul. 
Toruńskiej 165,  na podstawie zawartej  umowy. 
 

Rozdział 6 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 
  
  § 8. 1. Realizację zadania poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, które są 
przewożone do Schroniska dla Zwierząt w Inowrocławiu na ul. Toruńskiej 165 powierza się 
podmiotowi prowadzącemu to schronisko na podstawie zawartej umowy. 
2. Informację ze zdjęciem i opisem zwierzęcia odłowionego na terenie gminy oraz miejscem pobytu 
umieszcza się również na stronie internetowej Urzędu . 
3. Poszukiwanie właścicieli i opiekunów dla bezdomnych zwierząt odbywa się również poprzez 
programy informacyjno - edukacyjne rozpowszechniane przez środki masowego przekazu. 
 

Rozdział 7 

Usypianie ślepych miotów. 

 
  § 9. 1. Realizację zadania usypiania ślepych miotów w przypadku bezdomnych zwierząt, które 
są przewożone do Schroniska dla Zwierząt w Inowrocławiu na ul. Toruńskiej 165 powierza się 
podmiotowi prowadzącemu to schronisko na podstawie zawartej umowy. 
2.  Usypianie ślepych miotów w przypadku bezdomnych zwierząt, które nie są przewożone do 
Schroniska dla Zwierząt, zapewni Gabinet Weterynaryjny ,,Szczekuś”z siedzibą przy ul. Klonowej 
9 a, 88 – 160 Janikowo, reprezentowany przez lekarza weterynarii Pana Antoniego Krakowskiego, 
na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług weterynaryjnych. 

 
Rozdział 8 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

 
§ 10. Wskazuje się gospodarstwo rolne, w którym będzie zapewnione miejsce dla zwierząt 

gospodarskich na podstawie zawartej umowy : Andrzej Radzikowski – Janikowo, ul. Łączna 14, 
88-160 Janikowo. 

Rozdział 9 
 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt . 

§ 11. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt zapewni Gabinet Weterynaryjny ,,Szczekuś”z siedzibą przy ul. Klonowej 9 a, 88 – 160 
Janikowo, reprezentowany przez lekarza weterynarii Pana Antoniego Krakowskiego, na podstawie 
zawartej umowy na świadczenie usług weterynaryjnych. 



 
Rozdział 10 

 
Wskazanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób 
wydatkowania tych środków . 
 

§ 12. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu określono w Uchwale Nr 
IV/20/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27.12 2018 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta 
Janikowo na rok 2019 rok. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, planuje się wydatkować w następujący sposób: 

1) 15.000,00 zł – na utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu miasta i 
gminy, w zakresie ustalonym w umowie ze Schroniskiem ( w dziale 900, rozdział 90013, § 4300). 

2) 10.000,00 zł – na odławianie bezdomnych zwierząt, poszukiwanie opiekunów dla bezdomnych 
zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich, 
zakup karmy dla wolno żyjących kotów, sterylizację albo kastrację zwierząt, zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt ( w 
dziale 900, rozdział 90095, § 4210 i § 4300). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Rozdział 11 

Postanowienia końcowe. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
Przewodniczący  

       Rady Miejskiej w Janikowie  
              

                Grzegorz Czerwiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY  NR V/27/2019 

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE 
z dnia 15 lutego 2019r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Janikowo na 2019 rok 
 
 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 122), zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. 
Zgodnie z art. 11 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy 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 uchwały rady gminy, o której mowa w art. 11a. 
 Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt rada gminy wypełniając obowiązek, 
o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Na podstawie art. 11a ust. 7 wyżej wymienionej ustawy projekt programu przekazuje się do 
zaopiniowania: 
 właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, 
 organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,   
    działającym na obszarze gminy, 
 dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze gminy. 
                                      
 

Przewodniczący  
       Rady Miejskiej w Janikowie  
              

                Grzegorz Czerwiński 
 


