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Załącznik do uchwały nr XXXV/232/17 

Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 31 marca 2017 r.  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Gorzyce na rok 2017 

 

I. Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt 

 

W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku Gmina Gorzyce 

podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Jarosław Dudzik Cedzyna 

129, 25-900 Kielce, NIP 657-236-63-72, REGON 260156479 prowadzącym schronisko dla 

zwierząt "STRZELCE", Strzelce 108, 28-220 Oleśnica na świadczenie usług związanych z 

zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi na okres od 01.01.2017r. - 31.12.2017r.  

 

W ramach umowy Gmina zapewnia: 

 

a) gotowość do zapewnienia miejsca i opieki zwierzętom bezdomnym; 

b) transport odłowionych zwierząt; 

c) przyjmowanie zwierząt bezdomnych, które utraciły tymczasowo lub trwale 

właściciela; 

d) przetrzymywanie i umieszczanie zwierząt bezdomnych w miejscu  

i warunkach bytowania właściwych ze względu na gatunek zwierzęcia; 

e) odpowiednią opiekę oraz karmienie gwarantujące dobrą kondycję  

i zdrowotność zwierząt; 

f) humanitarne traktowanie przyjętych zwierząt; 

g) opiekę weterynaryjną i niezbędne leczenie przekazanym pod opiekę zwierzętom 

bezdomnym; 

h) materiały oraz sprzęt niezbędny do realizacji umowy oraz dyspozycję osób, 

uczestniczących w wykonywaniu umowy, w ilości gwarantującej należyte jej 

wykonanie. 
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 Podejmowane będą również działania, analizy dotyczące możliwości utworzenia 

własnego schroniska.  

 

II. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

 

Po przeprowadzeniu analizy potrzeb w zakresie opieki nad bezdomnymi kotami stwierdza 

się, że trudne jest określenie zakresu takich potrzeb na terenach o typowo wiejskiej 

zabudowie. Potrzeba dokarmiania wolno żyjących kotów oraz obserwacji ich stanu 

zdrowotnego występuje na obszarze Osiedla Gorzyce, które posiada zabudowę o charakterze 

miejskim. 

Dokarmianie wolno żyjących kotów na terenach o wiejskiej zabudowie będzie 

prowadzone w miarę zaistniałych potrzeb – po otrzymaniu zgłoszeń. W tym celu prowadzona 

będzie także stała współpraca z sołtysami. 

Na obszarze Osiedla Gorzyce dokarmianie prowadzone jest w punkcie zlokalizowanym 

przy ulicy 11 Listopada. Punkt ten zostanie odpowiednio oznakowany. Szczegółowa 

lokalizacja tego punktu została uzgodniona ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Gorzycach oraz 

we współpracy z Zarządem Osiedla Gorzyce. 

Dokarmianie będzie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. 

Planuje się prowadzenie obserwacji stanu zdrowotnego wolno żyjących kotów – 

szczególnie w punktach dokarmiania. W sytuacji podejrzenia choroby niezwłocznie 

podejmowane będzie odławianie. 

Planowana jest również sterylizacja kotek. 

 

III. Odławianie bezdomnych zwierząt.  

 

1. W celu zapewnienia ochrony i opieki bezdomnym zwierzętom, które uciekły, zabłąkały 

się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotychczas pozostawały  oraz ochrony przed 

nimi  ludzi i innych zwierząt, na terenie Gminy Gorzyce prowadzi się odławianie 

(wyłapywanie) bezdomnych zwierząt. 
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2. Podmiotem wykonującym odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gorzyce 

jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach, który  jest wyposażony w odpowiedni 

sprzęt do wyłapywania i jest przystosowany do czasowego przetrzymywania bezdomnych 

zwierząt domowych.    

3. Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Gorzyce ma charakter stały i odbywa 

się na zgłoszenie interwencyjnie Policji lub mieszkańców skierowane do Urzędu Gminy 

Gorzyce, Zakładu Gospodarki Komunalnej lub z inicjatywy Wójta. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 6 i 7, odbywa się w 

terminie ustalonym przez Wójta i podanym do publicznej wiadomości z co najmniej 21 

dniowym wyprzedzeniem, przez wywieszenie komunikatu na tablicach ogłoszeń na 

terenie objętym odławianiem lub także przez zamieszczenie tego komunikatu na stronie 

internetowej www.gminagorzyce.pl.  

5.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera również: 

1) informację o granicach terenu, na którym odbędzie się odławianie bezdomnych 

zwierząt; 

2) dane podmiotu wykonującego odławianie; 

3)  adres obiektu do czasowego przetrzymywania odłowionych zwierząt przed 

przewiezieniem ich do schroniska oraz czas tego przetrzymywania; 

4)  adres schroniska w którym odłowione zwierzęta zostaną umieszczone. 

6.  W sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzi przez bezdomne zwierzęta oraz w 

sytuacjach gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zwierzę bezdomne jest chore lub 

ranne  niezwłocznie przystępuje się do odławiania. 

7. W przypadku podejrzenia wścieklizny u bezdomnych zwierząt, a w szczególności u takich, 

które zaatakowały i pogryzły człowieka, niezwłocznie przystępuje się do odławiania oraz 

powiadamia się  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu.  

 

Odłowione bezdomne zwierzę, po czasowym przetrzymaniu(okresie 1 miesiąca), 

przekazywane będzie do schroniska dla zwierząt bezdomnych prowadzonego przez 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik Cedzyna 129, 25-900 Kielce, NIP 

657-236-63-72, REGON 260156479 w  Strzelcach 108, 28-220 Oleśnica na podstawie umowy 
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na świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w 

tym opieki weterynaryjnej na okres od 01.01.2017r. - 31.12.2017r.  

 

IV. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt. 

 

Odłowione bezdomne zwierzęta, które zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt, 

poddaje się obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji po karencyjnym okresie ich 

przetrzymywania wynoszącym nie mniej niż 30 dni i nie więcej jak 60 dni. 

Okres karencji służy poszukiwaniu właściciela lub nowego opiekuna dla bezdomnego 

zwierzęcia. 

Koszty zabiegów sterylizacji i kastracji ponosi Gmina Gorzyce. 

 

V. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

 

1. Odłowione bezdomne zwierzę zwraca się właścicielowi lub opiekunowi po wykazaniu 

przez niego praw do zwierzęcia oraz po uregulowaniu na rzecz Gminy Gorzyce kosztów 

odłowienia (wyłapywania) tego zwierzęcia, jego transportu, przechowywania i 

ewentualnego leczenia. 

2. Poszukiwanie właścicieli dla odłowionych bezdomnych zwierząt prowadzone będzie 

przez Gminę Gorzyce we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub innymi 

podmiotami prowadzącymi taką działalność. W tym celu zwierzęta mogą być 

przekazywane pod opiekę tym podmiotom, np. do hoteli dla zwierząt. Ponadto 

rozpowszechniane będą informacje o zwierzętach do adopcji, m. in. z wykorzystaniem 

strony internetowej www.gminagorzyce.pl, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz 

stronach internetowych schronisk dla zwierząt współpracujących z Gminą Gorzyce.  

 

VI. Usypianie ślepych miotów. 

 

Odłowione ślepe mioty poddawane są uśpieniu przez lekarza weterynarii. 

Uśpieniu podlegają także ślepe mioty urodzone w czasowych miejscach przechowania i 

schronisku dla zwierząt.  

http://www.gminagorzyce.pl/
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Można odstąpić od uśpienia ślepych miotów w sytuacji gdy znajdzie się właściciel, który 

zobowiąże się do chowu tych zwierząt i poniesie ewentualne koszty związane z ich opieką i 

odchowaniem. 

 

VII.   Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 

 

W celu zapewnienia miejsca do przetrzymywania i opieki nad zwierzętami  

gospodarskimi, w przypadkach gdy: 

1/ zwierzęta te będą odebrane na mocy decyzji administracyjnej ich właścicielom ze 

względu na zaniedbania w ich utrzymaniu, 

2/ zwierzęta te uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka  

i nie jest możliwe ustalenie ich właściciela, 

3/  które mogą zostać odebrane właścicielom znęcającym się nad nimi,  

 

Gmina Gorzyce zawarła umowę z właścicielem gospodarstwa rolnego Panem Marianem 

Broda  Wrzawy 175, 39-432 Gorzyce. 

 

VIII. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

 

W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które doznały 

obrażeń w wypadkach drogowych, zawarta została przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Gorzycach umowa z lekarzem weterynarii Panem Grzegorzem Świergul, adres: ul. 

Działkowców 11, 39-432 Gorzyce. 
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IX. Wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz 

sposób wydatkowania tych środków. 

Lp. Rodzaj wydatków  

(sposób wydatkowania) 

Kwota (zł) Podstawa wydatkowania 

1.  Opieka nad zwierzętami  

bezdomnymi w schronisku 

(w tym opieka i zabiegi 

weterynaryjne)  

25.110,00  

Na podstawie umowy zlecenia  

2.  Odławianie bezdomnych 

zwierząt (w tym opieka 

i zabiegi weterynaryjne). 

Opieka nad wolno żyjącymi 

kotami i ich dokarmianie, 

sterylizacja kocic 

 

 15.000,00 

Dotacja dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Gorzycach  

3.  Zabiegi weterynaryjne 

zwierząt bezdomnych po 

wypadkach,  

1.000,00 Zlecenie Gminy lub Zakładu 

Gospodarki Komunalnej 

4.  Usługi zapewnienia miejsca 

dla zwierząt gospodarskich. 

  

2.400,00 

Na podstawie umowy 

z właścicielem gospodarstwa 

rolnego. 

Razem: 43.510,00  

 


