
           Załącznik do Uchwały Nr XXX/172/2013

           Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 10.05.2013 r. 

Program walki z bezdomnością zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 

na rok 2013

Rozdział 1. 

Cele  programu  i  ogólne  założenia:  Program  walki  z  bezdomnością  zwierząt,  zwany  dalej 

„Programem”,  ma  na  celu  ograniczenie  zjawiska  bezdomności  zwierząt  domowych  na  terenie 

Gminy i Miasta Stawiszyn oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i 

gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy i 

Miasta Stawiszyn 

1)  „Bezdomne  zwierzę”oznacza  zwierzę  domowe  lub  gospodarskie,  które  zostało  porzucone, 

uciekło,  bądź  zabłąkało się  i  nie  ma możliwości  ustalenia  jego właściciela  /nie  dotyczy wolno 

żyjących kotów,które aktualnie nie występują na terenie gminy/.  

2)  Realizacja  programu  odbywa  się  zgodnie  z  przepisami  Ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997  o 

ochronie zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu. 

3) Realizacja programu obejmuje w szczególności: 

a) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w 

miejscu tymczasowego pobytu dla zwierząt w Długiej Wsi Drugiej na terenie przystosowanym do 

pobytu zwierząt  a  następnie przekazywanie ich do schroniska dla  zwierząt – właściciel  Longin 

Siemiński, Łódź, 

ul. Kosodrzewiny 56 na podstawie zawartej umowy. 

b) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych 

c) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach 

internetowych Gminy i Miasta Stawiszyn 

d) sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych  w schronisku dla zwierząt

4) Koszt realizacji zadań, wskazanych w pkt. 3 ponosi Gmina i Miasto Stawiszyn,przeznaczając

    w budżecie środki w wysokości 5 000,-zł. z czego: 

a) na odławianie i zapewnianie schronienia bezdomnym zwierzętom przeznacza się 3 000,-zł; 

b) na opiekę weterynaryjną przeznacza się 2 000.-zł 



Rozdział 2. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

1) Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn zajmuje się

schronisko na podstawie zawartej umowy,niezwłocznie po odebraniu  zgłoszenia i zlokalizowaniu 

zgłaszanego zwierzęcia.

2) Obowiązek finansowy 

zapewnienia  zwierzętom przebywającym w miejscu  tymczasowego pobytu  właściwej  opieki,  w 

szczególności: 

- odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody; 

- ochrony przed warunkami atmosferycznymi; 

- opieki weterynaryjnej, 

ciąży na Gminie i Mieście Stawiszyn 

3) Adopcja zwierzęcia z miejsca tymczasowego pobytu nie jest możliwa jeżeli  istnieją szczególne 

przeciwwskazania, a zwłaszcza: 

- nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia; 

- zwierzę jest oznakowane w sposób wskazujący na to, że pochodzi z zarejestrowanej hodowli i 

właściciel nie zrzekł się prawa własności. 

4) W przypadku przepełnienia miejsca tymczasowego pobytu Gmina i Miasto Stawiszyn podejmie 

współpracę  z  organizacjami  społecznymi,  których  statutowym  celem  jest  ochrona  zwierząt,  w 

zakresie umieszczenia nadwyżki zwierząt pod opieką osób fizycznych. 

Rozdział 3. 

Adopcje i opieka nad zwierzętami

1) Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania opieki 

nad zwierzęciem bezdomnym pochodzącym z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn. 

2) Sprawowanie opieki nad zwierzęciem może mieć postać: 

a) stałą i nieograniczoną w czasie, zmierzającą do nabycia zwierzęcia na własność, zwaną dalej 

„adopcją”; 

b) ograniczoną w czasie: 

- na czas określony; 

- na czas nieokreślony, 

3) Przekazanie zwierzęcia do adopcji  odbywa się  nieodpłatnie  bądź za zwrotem podstawowych 

kosztów opieki medycznej nad zwierzęciem. 

4)  Osoba,  sprawująca  opiekę  nad  zwierzęciem,  po  upływie  60  dni  ma  prawo  ubiegać  się  o 

nieodpłatną  adopcję,  chyba  że  dopuściła  się  zaniedbań bądź  w inny sposób naruszyła  warunki 



umowy.

5) Osoba, ubiegająca się o adopcję lub przyjęcie zwierzęcia, powinna cechować się znajomością 

wymogów, dotyczących sprawowania opieki nad zwierzęciem danego gatunku. 

6) W razie  wątpliwości,  czy osoba,  jest  w stanie  sprawować należytą opiekę nad zwierzęciem, 

Gmina i  Miasto Stawiszyn wraz z organizacją społeczną,  której  statutowym celem jest  ochrona 

zwierząt przeprowadzi wywiad środowiskowy. 

7) Gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba nie będzie sprawować należytej opieki nad 

zwierzęciem, Gmina i Miasto Stawiszyn ma obowiązek odmówić wydania zwierzęcia 

8) Umowa adopcyjna i umowa o sprawowanie opieki zawiera pouczenie o podstawowych

 obowiązkach osoby chowającej zwierzę, przewidzianych przez przepisy o ochronie zwierząt oraz 

klauzule zobowiązujące do zapewnienia zwierzęciu właściwych warunków bytowania, w tym: 

- odpowiedniego pożywienia i świeżej wody, 

- schronienia przed warunkami atmosferycznymi; 

- dostępu do stałej opieki weterynaryjnej; 

- szacunku, wolności od bólu i cierpienia; 

9) Umowa adopcyjna i umowa o sprawowanie opieki zawiera dane osoby 

odbierającej zwierzę, gatunek, rasę, płeć, opis i dane szczególne, służące identyfikacji zwierzęcia, a 

także znaną historię chorób i status prawny zwierzęcia (bezdomnego, porzuconego, oddanego do 

schroniska) 

10)  W  przypadku,  gdy  znalezienie  osoby  skłonnej  adoptować  dane  zwierzę  jest  mało 

prawdopodobne, w szczególności z powodu: 

- problemów behawioralnych; 

- zaawansowanego wieku; 

- konieczności zapewnienia zwierzęciu wzmożonej opieki. 

Gmina i Miasto Stawiszyn może oddać zwierzę do tymczasowej opieki, zobowiązując się przez 

określony czas   do zakupu karmy pokrywając w ten sposób część kosztów utrzymania  zwierzęcia 

przez osobę utrzymującą,pozostawiając decyzję o dalszej jego egzystencji lekarzowi weterynarii.

11) Umowa, o której mowa w pkt. 9, może przewidywać kary umowne za nienależyte wykonanie 

zobowiązań z niej wynikających, w szczególności naruszanie przepisów o ochronie zwierząt. 

12) Poszukiwanie osób chętnych do adopcji oraz sprawowania opieki odbywa się: 

a) za pośrednictwem internetu 

b) za pomocą ogłoszeń w lokalnych mediach 

c) we współpracy z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi 



Rozdział 4. 

Opieka weterynaryjna 

1) Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych prowadzone są przez Prywatną Lecznicę 

dla zwierząt Michalscy w Długiej Wsi Drugiej,rozliczenie finansowe następuje po wykonaniu

usługi weterynaryjnej.

2) Gmina i Miasto Stawiszyn finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.

3)  Całodobowa  opieka  weterynaryjna  w  przypadku  zdarzeń  drogowych  z  udziałem  zwierząt 

prowadzona jest przez Prywatną Lecznicę dla zwierząt j.w. z którą właściciele zwierząt biorących 

udział w zdarzeniu dokonują rozliczeń finansowych. Gmina i Miasto Stawiszyn zobowiązuje się do 

zapewnienia  zwierzętom  biorącym  udział  w  wypadkach  drogowych  na  terenie  naszej  gminy 

miejsca  pobytu  w  gospodarstwie  rolnika  Romana  Piotrowskiego  w  Piątku  Małym  21,  gmina 

Stawiszyn.

Rozdział 5. 

Współpraca z mieszkańcami w ramach polityki ograniczania bezdomności zwierząt 

1)  Gmina  i  Miasto  Stawiszyn  kształtuje  świadomość  mieszkańców  w  zakresie  metod  walki  z 

bezdomnością zwierząt domowych i gospodarskich, w szczególności: 

a) informuje o programach adopcyjnych 

b) edukuje o zabiegach, zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, 

kładąc szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej. 

2)  Zadania,  o  których  mowa  w  pkt.1,  wykonywane  są  we  współpracy  z  przedstawicielami 

organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

Rozdział 6. 

Dzikie zwierzęta w terenie zabudowanym 

1) W przypadku pojawienia się w terenie zabudowanym zwierzęcia innego niż gospodarskie lub 

domowe,  Gmina  i  Miasto  Stawiszyn,  w  porozumieniu  z  Policją,  Powiatowym  Lekarzem 

Weterynarii i właściwym miejscowo kołem łowieckim, a w razie konieczności – Strażą Pożarną,  

podejmuje kroki w celu umożliwieniu zwierzęciu powrót do miejsca naturalnego bytowania. 

2)  Jeśli  zwierzę,  o  którym  mowa  w  pkt.1  nie  jest  w  stanie  samodzielnie  wrócić  do  miejsca 

naturalnego bytowania, lekarz weterynarii poddaje zwierzę zabiegowi tymczasowego uśpienia w 

celu umożliwienia jego przewiezienia do naturalnego środowiska. W razie konieczności, Gmina i 

Miasto Stawiszyn zapewnia zwierzęciu opiekę weterynaryjną. 

3) Jeśli zwierzę, o którym mowa w pkt.1 zagraża bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt domowych 



bądź  gospodarskich,  a  nie  ma  możliwości  dostarczenia  zwierzęcia  do  miejsca  naturalnego 

bytowania,  zawiadamia  się  niezwłocznie  dyżurującego  lekarza  weterynarii  oraz  łowczego 

właściwego miejscowo Koła Łowieckiego bądź inną osobę, uprawnioną do użycia broni palnej. 

4)  Opiekę  weterynaryjną  dla  zwierząt  dzikich  na  terenie  Gminy i  Miasta  Stawiszyn  zapewnia 

Prywatna Lecznica dla zwierząt Michalscy w Długiej Wsi Drugiej. 


