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Załącznik  
do Uchwały Nr VI/37/2015 
Rady Gminy Wągrowiec 
z dnia 30 marca 2015r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na  
na terenie Gminy Wągrowiec na rok 2015. 

§ 1. Ilekroć  w Programie jest mowa o: 
1) „podmiocie uprawnionym" - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w § 5 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. 
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116  poz.753), 
który posiada zezwolenie Wójta Gminy Wągrowiec na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i działa na podstawie umowy zawartej z Gminą 
Wągrowiec, 

2) „rozporządzeniu" - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116 poz. 753), 

3) „zwierzętach bezdomnych" - rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 
16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2013r. poz. 856 ze  zm). 

4) „ustawie” – należy rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz.U. z 2013r. poz. 856  ze zm.). 

5) „schronisku” – należy rozumieć schronisko dla zwierząt, do którego na podstawie zawartej 
umowy trafiają bezdomne zwierzęta wyłapane na terenie Gminy Wągrowiec.  

§ 2. Celem programu jest: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich: 

bydła, świń, kóz, koni. 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

§ 3. Wykonawcami programu są: 
1) Urząd Gminy Wągrowiec; 
2) VET-ZOO SERWIS, lek. wet Zenon Jażdżewski, 64-980 Trzcianka, 

ul. M. Konopnickiej 62 (dawniej VET-AGRO SERWIS) - podmiot uprawniony; 
3) lekarz weterynarii Pan Andrzej Kłopocki, na podstawie umowy zawartej z Gminą;  
4) inne podmioty angażowane w miarę potrzeb. 
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 § 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane 
jest poprzez VET-ZOO SERWIS 64-980 Trzcianka, ul M. Konopnickiej 62 (dawniej               
VET- AGRO SERWIS), na podstawie zawartej umowy.  

 § 5. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane jest za 
pośrednictwem stanowiska ds. ochrony zwierząt  poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 
2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania;  
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, szczególnie w okresie zimowym. 

§ 6.1 Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter: 
1) stały – w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń od mieszkańców o błąkających się bez 

opieki zwierzętach, w szczególności do sztuk chorych lub powodujących zagrożenie 
bezpieczeństwa; 

2) okresowy – w przypadku zaistnienia potrzeby odławiania błąkających się bez opieki 
zwierząt  na obszarze Gminy Wągrowiec na zasadach określonych w rozporządzeniu. 
Informacje o akcji odławiania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej 
wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wągrowiec, na 
tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy 
Wągrowiec. 

2. Odławianie i transport zwierząt bezdomnych, z zachowaniem wymogów określonych 
w ustawie i rozporządzeniu, przeprowadza podmiot uprawniony. 

3.Pracownicy podmiotu uprawnionego współpracują w zakresie wykonywanych zadań 
z Policją i innymi służbami.  

4. Wójt Gminy Wągrowiec ma prawo kontroli działalności podmiotu uprawnionego, 
bacząc, aby wykonywanie zadań, o których mowa w § 4 rozporządzenia, odbywało się zgodnie 
z wymogami humanitarnej ochrony i opieki zwierząt. W razie stwierdzenia niezgodności 
działań podmiotu uprawnionego z przepisami prawa, Wójt Gminy zawiadomi właściwe 
rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych uchybieniach.  

5. Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki, 
obejmuje w szczególności zapewnienie: 

1) odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody, 
2) ochrony przed warunkami atmosferycznymi, 
3) opieki weterynaryjnej, 
4) sterylizacji i kastracji zwierząt, przeprowadzanej obligatoryjnie w ciągu 30 dni od przyjęcia 
zwierzęcia do schroniska, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od przyjęcia do 
schroniska o ile w tym czasie nie znajdzie się właściciel.  

 
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie Gminy, w tym na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Wągrowiec oraz na 
stronie internetowej schroniska. 
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§ 8. Gmina prowadzi działania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez:  
1) promowanie i rozpowszechnianie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku 

do zwierząt domowych i bezdomnych;  
2) informowanie społeczeństwa o prawach i obowiązkach wynikających z posiadania 

zwierząt z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych, ulotek, plakatów;  
3) zamieszczanie na stronie internetowej gminy i schroniska aktualnych informacji o nowo 

wyłapanych na terenie gminy zwierzętach (nie później niż 7 dni od dnia wyłapania), 
w celu odnalezienia właścicieli.  

 
§ 9. Usypianie ślepych miotów wykonywane będzie przez lekarza weterynarii o którym 

mowa w §11. 
 

§ 10. Gmina Wągrowiec zapewni schronienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim 
i pozbawionym opieki z przyczyn losowych  w gospodarstwie rolnym położonym  Siennie 25, 
gm. Wągrowiec 
 

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii Andrzejem 
Kłopockim  zam. w Wągrowcu ul. Berdychowska 54,  świadczącym usługi całodobowo.  

§ 12.1 Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina 
Wągrowiec. 

2. Gmina Wągrowiec  na 2015 rok przeznacza środki  finansowe w wysokości  
113 000,00zł, w tym : 

1) na odławianie i zapewnianie schronienia bezdomnym zwierzętom przeznacza się 
kwotę 103 000, zł; 

2) na całodobową  opiekę weterynaryjną w przypadkach  zdarzeń losowych z udziałem 
zwierząt, które są ranne i wymagają leczenia,  sterylizację lub kastrację bezdomnych 
zwierząt przeznacza się  kwotę 5 000,00 zł; 

3) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym zakup karmy przeznacza się kwotę 2 500,00 zł; 
4) na pozostałe działania, przewidziane w Programie w tym na działania edukacyjne związane 

z propagowaniem humanitarnego traktowania zwierząt, przeznacza się kwotę 2 500,00zł. 
3. Wysokość środków oraz ich wydatkowanie może ulec w ciągu roku budżetowego 

zmianie w zależności od potrzeb. 
4. Zmiany dotyczące wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację 

programu regulowane będą uchwałami zmieniającymi budżet Gminy. 
 

 


