
Uchwała Nr XXXVII/11/2017 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 9 lutego 2017 roku 

 

 

w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2017 roku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 poz. 446) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. 

U. z 2013, poz. 856 ze zm.) 

 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

 

Przyjmuję się tekst jednolity "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2017 roku”, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz. U. 2013, 

poz. 856) zmieniony został art.11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze 

uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art.11 ust.1 ww. ustawy.  

Do 1 stycznia 2012r. art.11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż 

Rada Gminy mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne 

uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. 

uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce nadprodukcja zwierząt domowych jest efektem 

słabej edukacji społeczeństwa, porzucanie zwierząt bez żadnych konsekwencji i 

niekontrolowanego ich rozmnażania.  

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2017r., który stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:  

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;  

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;  

3. odławianie bezdomnych zwierząt  

4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt  

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6. usypianie ślepych miotów;  

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt.  

 

W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość 

środków finansowych planowanych na ich realizację.  

Program został zgodnie z art.11a pkt 7 ust. 1 i 3 w/w ustawy pozytywnie zaopiniowany przez 

Powiatowego Inspektora Weterynarii w Pucku, Wojskowego Koła Łowieckiego nr 350 

„Jaźwiec” oraz organizację społeczną (Pomorski Koci Dom Tymczasowy działający w ramach 

Fundacji Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt VIVA) której statutowym celem działania 

jest ochrona zwierząt (opinie w załączeniu).  



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/11/2017 

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 9 lutego 2017 roku 
 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gm. Kosakowo w 2017 roku.  

 

 

WPROWADZENIE 

 

„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 Kosakowo uchwały w sprawie „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. 

Kosakowo” zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. 2013, poz. 856 ze zm.).  

Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i 

kotów, w tym kotów wolnożyjących oraz zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom w 

przypadku podejrzenia o okrutne traktowanie lub okrutne metody chowu lub hodowli, a także 

zwierząt rannych w wyniku zdarzeń drogowych, wymagających całodobowej opieki 

weterynaryjnej. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo” ma zastosowanie w granicach 

administracyjnych gminy Kosakowo, w roku 2016.  

Według raportu z dnia 7 czerwca 2013r. Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wykonywania 

zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt, liczba porzuconych i zabłąkanych zwierząt rośnie 

znacznie szybciej niż liczba miejsc w schronisku oraz liczba zwierząt adoptowanych.  

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:  

1. niekontrolowane rozmnażanie zwierząt;  

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  

 

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz 

domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda 

unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Dlatego Program zakłada kontynuację 

działań polegających na sterylizacji i kastracji zwierząt rozpoczętych w 2012r.  



Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 
 

Ilekroć w programie jest mowa o:  

1. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kosakowo jako jednostkę organizacyjną, 

przy pomocy, której Wójt Gminy Kosakowo wykonuje zadania, Gmina Kosakowo w zakresie 

umów;  

2. Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - należy przez to 

rozumieć Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy Kosakowo, komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Kosakowo;  

3. Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce 

Młyn30, 84-242 Luzino, jako miejsce umieszczania zwierząt bezdomnych z terenu gminy 

Kosakowo;  

4. Gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć gospodarstwo położone w Kosakowie 

przy ul. Nad Stawem 6, 81-198 Kosakowo zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich;  

5. Straży Gminnej - należy przez to rozumieć Straż Gminną Kosakowo, która jest jednostką 

organizacyjną gm. Kosakowo;  

6. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. i 

jej nowelizacje.  

7. Społecznym opiekunie zwierząt – należy przez to rozumieć osobę, która dobrowolnie 

sprawuje opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami na terenie gminy Kosakowo, nie będąc ich 

właścicielem (dotyczy głównie kotów wolnożyjących), posiadająca wpis do rejestru opiekunów 

społecznych prowadzonych przez Urząd Gminy Kosakowo;  

8. Zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, 

które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;  

9. Zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające 

wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 

człowieka w charakterze jego towarzysza;  

10. Kotach wolnożyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności 

(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie półdzikim lub dzikim);  

11. Organizacja – organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt;  

12. Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2016 roku.  

 

§2 

 

1. Koordynatorem Programu jest Urząd Gminy Kosakowo.  

2. Gmina zapewnia realizację Programu poprzez:  

a) Urząd Gminy Kosakowo - Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska  

b) Straż Gminna  

c) organizacje współpracujące z Urzędem i innymi jednostkami organizacyjnymi (np. 

Inspekcją Weterynaryjną)  

d) społecznych opiekunów zwierząt;  

 



Rozdział 2 

CELE PROGRAMU I JEGO ZADANIA 

§3 

 

Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie gm. Kosakowo.  

§4 

 

Zadania Programu to:  

1. odławianie bezdomnych zwierząt;  

2. zapewnienie odłowionym, bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kosakowo opieki i 

miejsca w Schronisku lub w przypadku zwierząt gospodarskich, we wskazanym do tego przez 

gminę gospodarstwie rolnym;  

3. poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt 

bezdomnych;  

4. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację 

zwierząt przekazanych do schroniska oraz znakowanie;  

5. zapewnienie w uzasadnionych przypadkach finansowania usypiania ślepych miotów 

(dotyczy psów i kotów);  

6. elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów w 

schronisku;  

7. zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;  

8. edukacja mieszkańców gm. Kosakowo w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i 

zachowań w zakresie opieki nad zwierzętami.  

 

Rozdział 3 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§5 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gm. Kosakowo realizują:  

a) podmiot zewnętrzny, z którym Urząd podpisał stosowną umowę. Zwierzęta są odławiane na 

zgłoszenie i pozostają pod opieką tego podmiotu, a następnie po przeprowadzeniu czynności 

zmierzających do ustalenia ich właściciela, są przewożone do Schroniska. Bezdomne zwierzęta 

gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 1 ust. 4 Programu;  

b) organizacje, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt 

bezdomnych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką 

organizacji lub przekazywane są do Schroniska.  

 

§6 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gm. Kosakowo realizują:  

a) Schronisko o jakim mowa w § 1 ust. 3 poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych 

dostarczanych do Schroniska przez podmiot, z którym Urząd podpisał stosowną umowę  

 



 

b) Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprzez 

umieszczanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym o jakim mowa w § 1 ust.4.  

c) organizacje obejmujące opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.  

2. Po przyjęciu zwierzęcia do Schroniska otrzyma ono niezbędną opiekę - w tym weterynaryjną, 

zostanie elektronicznie oznakowane oraz poddane zabiegowi sterylizacji lub kastracji.  

3. Zwierzęta, które nie znajdą nowego właściciela, mają zapewniony byt i opiekę w Schronisku.  

4. W przypadku konieczności zapewnienia opieki zwierzęciu gospodarskiemu, zwierzę lub 

zwierzęta zostaną przekazane do wskazanego przez Urząd gospodarstwa rolnego, zgodnie z 

zawarta umową o tymczasową opiekę nad zwierzęciem, do czasu rozstrzygnięcia prawnego 

dalszych losów zwierzęcia.  

 

§7 

 

1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

a) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym 

zapewnić im należyte warunki bytowania;  

b) Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprzez 

udostępnienie miejsca organizacjom strony internetowej Urzędu zakładki adopcyjnej;  

c) organizacje poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.  

 

§8 

 

1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Kosakowo realizowane 

jest przy współpracy ze społecznymi opiekunami zwierząt.  

 

Celem opieki jest:  

1. Pomoc w przetrwaniu kotów w trudnych warunkach pogodowych  

2. Tworzenie warunków do godnego współistnienia kotów i ludzi  

3. Dokarmianie kotów  

 

Rozdział 4 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§9 

 

1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt, w 

szczególności psów i kotów realizują:  

a) 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.  

b) Społeczni opiekunowie zwierząt lub organizacje społeczne z terenów Gminy Kosakowo w 

stosunku do kotów wolnożyjących.  

 

§10 

 

1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie 

zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:  

 



 

a) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych 

miotów;  

b) Urząd poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie usypiania 

ślepych miotów zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów;  

 

Rozdział 5 

ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE ZWIERZĄT 

 

§11 

 

1. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów realizują:  

a) Schronisko poprzez obligatoryjne czipowanie bezdomnych psów i kotów przyjętych do 

Schroniska;  

b) Urząd i organizacje poprzez prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o 

elektronicznym znakowaniu psów i kotów.  

c) Straż Gminną - nadzór nad wprowadzaniem danych do bazy;  

 

Rozdział 6 

ZASADY ZAPEWNIENIA CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W 

PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

 

§12 

 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt realizują:  

a) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku;  

b) Urząd poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki 

weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gm. 

Kosakowo, w związku z interwencjami podejmowanymi przez Straż Gminną.  

c) Poza godzinami pracy Urzędu oraz Straży Gminnej interwencje będą przyjmowane przez 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 

44 tel. (58) 625 47 47 (czynny całą dobę)  

 

Rozdział 7 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

 

§ 13 

 

Urząd w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami oraz społecznymi 

opiekunami zwierząt działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki 

nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz 

czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.  



Rozdział 8 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 13 

 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w 

budżecie Gminy Kosakowo w kwocie 80 000,00 zł  

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez świadczenie usług i dostaw, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164)  

 


