
P R O J E K T 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR …................. 
RADY GMINY PIEKOSZÓW 

 
 z dnia …............ marca 2020r. 

 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Piekoszów w 2020 roku 
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 11a ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122, 1123), Rada Gminy 
Piekoszów uchwala co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Piekoszów w 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził: 
 
 
 
 

Sprawdził: 
 
 

 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 
do uchwały nr ….....................2020 Rady Gminy Piekoszów z dnia …....... 2020 r.                     

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piekoszów w 2020 roku 

 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze 

zm.) 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. 11a ww. ustawy. 

Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt i docelowo 
służyć będzie realizacji potrzeb wspólnoty samorządowej. 

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Piekoszów, w tym opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz działania edukacyjne m.in.                   
w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 
traktowania, propagowania sterylizacji albo kastracji - w celu ograniczenia 
niekontrolowanego rozmnażania, chipowania oraz adopcji bezdomnych zwierząt.  

Stosownie do art. 11a ust. 5 program zawiera wskazanie wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. 
Środki finansowe na realizację w 2020 roku zadań wynikających z niniejszego programu 
zostały zabezpieczone w budżecie gminy. 

Projekt programu został przekazany celem zaopiniowania do: 
1) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach; 
2) Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Kielcach; 
3) obwodów łowieckich działających na terenie gminy Piekoszów, dzierżawionych 

przez: Koło Łowieckie SZARAK z Łopuszna, Koło Łowieckie ROSOCHY                                  
w Samsonowie, Koło Łowieckie LEŚNIKÓW z Kielc, Koło Łowieckie DZIK z Kielc, 
Koło Łowieckie JAŹWIEC z Chęcin. 
Wymienione podmioty wydają opinie o projekcie w terminie 21 dni od dnia otrzymania 

projektu programu. Dwa podmioty, w tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach wydały 
opinie pozytywne. Organizacja społeczna, którą jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
ZWIERZAK w Kielcach nie podjęło przesyłki po dwóch próbach jej awizowania i decyzji                       
o zwrocie. Pozostałe podmioty nie wydały opinii o projekcie. Zgodnie z art. 11a ust. 8 
niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
 
 
 
Sprawdził: 

 



 
                                                                                       Załącznik nr 1 

                                                                                                                      do Uchwały Nr ….….../......../2020 
                                                                                                       Rady Gminy Piekoszów 

                                                                                                           z dnia ….......lutego 2020r. 
 

 
Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Piekoszów w 2020 r. 

 
 
 „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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.). 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Piekoszów; 

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Piekoszowie, przy pomocy którego Wójt 

Gminy Piekoszów wykonuje zadania; 

3) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt „Strzelce”, 28-220  Oleśnica; 

4) ustawie –  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.); 

5) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 

16 ustawy; 

6) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 

pkt 18 ustawy; 

7) kotach wolno żyjących (dzikich) – należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione żyjące 

w warunkach niezależnych od człowieka; 

8) programie – należy przez to rozumieć ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów w 2020 r.’’ 

 

Rozdział 2 

Cel i zadania programu 

§ 2.1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. 

2. Obligatoryjne zadania Programu, to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 



3) odławianie i leczenie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, usypianie 

ślepych miotów, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

7) zapewnienie całodobowej opieki  weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt, 

8) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

 

Rozdział 3 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 3.1. Zwierzęta z terenu Gminy będą odławiane i transportowane przez podmiot spełniający warunki 

w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem na prowadzenie działalności (tj. posiadający 

uprawnienia na: prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, decyzję o nadaniu numeru 

identyfikacyjnego nadanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, decyzję Powiatowego 

Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymagań dla środka transportu w zakresie przewozu zwierząt) 

oraz dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług przy zachowaniu, 

warunków określonych w obowiązujących przepisach, z którym Gmina zawarła umowę,  

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

2. Odłowione zwierzęta, o których mowa w ust. 1 przyjmowane będą do schroniska pn. Schronisko 

dla zwierząt „Strzelce”, 28-220 Oleśnica, zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 879 w 

miejscowości Strzelce. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy będzie prowadzone: 

1) z urzędu, na skutek podjętych działań pracownika merytorycznego Urzędu, 

2) na skutek interwencji mieszkańców lub powzięcia informacji o wystąpieniu bezdomnych 

zwierząt, 

3) na skutek zgłoszenia policji i innych służb. 

4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3, pkt 2, co do których istnieje przypuszczenie, że są 

bezdomne, będą przyjmowane osobiście, pisemnie lub telefonicznie w godzinach pracy Urzędu pod 

numerem 41/300–44–13, a w pozostałych godzinach pod numerem telefonu: 

………………………………... 

5. Zwierzęta, o których mowa w ust. 1 podlegają następującym czynnościom i zabiegom: 

1) ocenie stanu zdrowia oraz ewentualnej pomocy lekarsko-weterynaryjnej przez służbę 

weterynaryjną wskazaną przez podmiot prowadzący schronisko, 

2) eutanazji w przypadku, gdy zachodzą przesłanki określone w art. 6 ust. 1 pkt. 3-5 i 7 ustawy, 

3) obowiązkowej sterylizacji lub kastracji z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek, 

wykonanie podstawowych szczepień, 



4) wszczepieniu mikrochipa, o którym mowa w § 12, schronisko zobowiązane jest do 

wprowadzenia danych do ogólnopolskiej bazy (safe Animals, www.identyfikacja.pl) oraz do 

aktualizacji danych osób adoptujących dane zwierzę w terminie 7 dni licząc od dnia adopcji. 

6. Zwierzęta, o których mowa w ust. 1 pozostaną w schronisku dla zwierząt do czasu:  

1) znalezienia dotychczasowego właściciela, 

2) pozyskanie nowego opiekuna, po adopcji zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie 

schroniska. 

 

Rozdział 4 

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 4.1 W ekosystemie wiejskim, koty bytujące w piwnicach budynków, w budynkach gospodarczych, 

w stodołach, stanowią jego naturalny element, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się 

gryzoni, dlatego nie należy ich wyłapywać i umieszczać w schronisku, lecz stwarzać odpowiednie 

warunki bytowania realizowane przez ich dokarmianie. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie sprawowana poprzez: 

1) objęcie opieką weterynaryjną, o której mowa w § 10 ust. 1 oraz innych zdarzeń; 

2) wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji oraz ich czipowania; 

3) zakup karmy i wydawanie jej społecznym opiekunom kotów wolno żyjących. 

3. Zgłoszenie społecznych opiekunów kotów wolno żyjących następuje poprzez złożenie do Urzędu 

stosownej deklaracji opiekuna społecznego wolno żyjących kotów. Wzór deklaracji stanowi załącznik 

do Programu. 

Rozdział 5 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 5.1 Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy, będą odławiane przez podmiot o którym mowa w § 3 

ust. 1. 

2. Koty wolno żyjące, o których mowa w § 4 ust. 1 nie podlegają odłowieniu. 

 

Rozdział 6 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

§ 6.1  Zabiegi sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy wykonuje 

podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1, zgodnie z regulaminem schroniska. 

2. Obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt przyjętych do schroniska realizuje lekarz 

weterynarii upoważniony przez podmiot prowadzący schronisko. 

 

Rozdział 7 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

§ 7.1 Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez 



działania Gminy obejmujące: 

1) promocję oraz umieszczanie informacji o bezdomnych psach przeznaczonych do adopcji na 

stronie internetowej Urzędu tj. www.piekoszow.pl., w zakładce „Program opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami”, 

2) prowadzenie ewidencji:  

a) wszystkich adoptowanych zwierząt, 

b) pozyskanych przez schronisko nowych właścicieli zwierząt, 

3) finansowanie zabiegów kastracji lub sterylizacji oraz czipowania kotów i psów zgłoszonych 

przez mieszkańców z terenu Gminy, którzy zadeklarują adopcję zgłoszonego zwierzęcia w 

drodze złożonego oświadczenia o jego adopcji. 

2. Zabiegi, o których mowa w § 7 ust. 1, pkt 3 będą wykonywane przez Gabinet Weterynaryjny lek. 

wet. Leszek Leśniewski, ul. Żeromskiego 7A, 26-067 Strawczyn. 

3. Wprowadza się limit finansowania zabiegów kastracji lub sterylizacji oraz czipowania kotów  

i psów, tj. jedno gospodarstwo domowe może wykonać dwa zabiegi w ciągu roku. 

4. Gmina prowadzi kampanię adopcyjną pod hasłem „Przygarnij mnie z ulicy”: 

1) bezdomne psy, przygarnięte przez mieszkańców Gminy, które nie trafiły do schroniska, 

zostaną wysterylizowane lub wykastrowane i zaczipowane, 

2) dla adoptowanego zwierzęcia można ubiegać się o przyznanie bonu na zakup karmy lub 

wyposażeni o wartości 100 zł, 

5. Wprowadza się ograniczenie ilości przyznanych bonów (rekompensat) na jedną rodzinę 

zamieszkałą na terenie Gminy, w ramach kampanii rodzina może adoptować maksymalnie jednego 

psa, pierwszeństwo w przyznawaniu bonów (rekompensat) przysługuje seniorom i samotnym. 

6. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli warunków w jakich przebywa adoptowany pies oraz w 

razie stwierdzenia złych warunków bytowania zwierzęcia, odebranie psa i przekazanego go 

schroniska oraz zwrot całej kwoty refundacji. 

7. Organizowanie akcji promujących adopcję zwierząt przebywających w schronisku, w tym 

umieszczanie zdjęć i danych psów na stronie internetowej schroniska. 

 

Rozdział 8 

Usypianie ślepych miotów 

§ 8.1.Zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych wykonywane będą przez 

uprawnionego lekarza weterynarii tj. Gabinet Weterynaryjny „Medwed” Marcin Komorowicz, ul. 

Gabrieli Zapolskiej 7/U4/U5, 25-435 Kielce. 

 

Rozdział 9 

Wskazanie gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 9.1. Zwierzęta gospodarskie, co do których wydano decyzję o czasowym odebraniu, kierowane 

będą do gospodarstwa rolnego znajdującego się pod adresem Zajączków 40, 26-065 Piekoszów lub 

http://www.piekoszow.pl/


Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie ul. Czarnowska 54a, Piekoszów.  

2. Przed skierowaniem zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1 będą brane pod uwagę odpowiednie 

warunki bytowania, tzn. posiadanie miejsca, w którym będzie utrzymywane zwierzę odpowiednie dla 

swojego gatunku. 

3. Opieka dla zwierząt, o których mowa w ust. 1 może odbywać się w dotychczasowym miejscu 

pobytu zwierzęcia poprzez zapewnienie odpowiednich warunków jego bytowania – opieka 

dochodząca.  

Rozdział 10 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt 

§ 10.1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt wymagających opieki weterynaryjnej, realizowane będzie przez uprawnionego lekarza 

weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę tj. Gabinet Weterynaryjny „Medwed” Marcin 

Komorowicz, ul. Gabrieli Zapolskiej 7/U4/U5, 25-435 Kielce. 

2. W czasie leczenia podejmowane są działania o adopcję, w przypadku nie znalezienia właściciela, 

stosuje się postanowienia § 3 ust. 1. 

3. Bezdomne, wyleczone zwierzęta zostaną przekazane do schroniska dla zwierząt, gdzie zgodnie 

z § 3 ust. 1 będą czekały na adopcję. 

4. Odpowiednia usługa weterynaryjna zostanie wykonana po interwencji, w przypadku, gdy nie 

będzie możliwe ustalenie właściciela zwierzęcia biorącego udział w zdarzeniu drogowym. 

5. Zgłoszenia o zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt przyjmowane będą w godzinach pracy 

Urzędu pod numerem 41/300–44–13, a w pozostałych godzinach pod numerem telefonu: 

………………………………... 

Rozdział 11 

Edukacja mieszkańców 

§ 11. 1. W ramach Programu będą prowadzone działania edukacyjne m.in. w zakresie 

odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania 

sterylizacji, kastracji i chipowania. 

2. Organizowanie konkursów, akcji, prelekcji, skierowanych dla uczniów i młodzieży z terenu gminy 

Piekoszów na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania bezdomności, opieki nad 

zwierzętami oraz przedstawienia podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z psami. 

 

Rozdział 12 

Elektroniczne znakowanie (chipowanie) zwierząt 

§ 12. Elektroniczne znakowanie (chipowanie) odbywa się poprzez: 

1) prowadzenie akcji bezpłatnego chipowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie 

Gminy, po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie, 

2) usługę na podstawie zawartej umowy świadczy podmiot, o którym mowa w § 7 



ust. 2, 

3) wprowadzenie danych oczipowanych zwierząt do ogólnopolskiej bazy (safe Animals, 

identyfikacja.pl) oraz aktualizacja danych osób adoptujących zwierzę w terminie 7 dni licząc 

od dnia adopcji. 

 

Rozdział 13 

Finansowanie programu 

§ 13. 1 Środki finansowe na wykonanie zadań realizowanych w ramach programu w kwocie:  

135 430,00 zł 

2. Środki określone w ust 1 przeznacza się na realizację poniższych zadań: 

1)  68977,80 zł na działania o których mowa w § 3, § 5, § 6, 

2) 17850,00 zł na działania o których mowa w § 4 ust 2, pkt 2, § 7 ust. 1, pkt 3, ust. 4, pkt 1, § 

12, 

3) 1002,20 zł na działania o których mowa w § 9,  

4) 1000,00 zł na działania o których mowa w § 4 ust. 2, pkt 3, 

5) 44600,00 zł na działania o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, § 8, § 10, 

6) 2000,00 zł na działania o których mowa w § 7 ust. 4, pkt 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Załącznik do Programu ….../....../2020 
Rady Gminy Piekoszów z dnia…........................2020r. 

 

 

Piekoszów, dnia …………………… 

 

WNIOSEK O REJESTRACJĘ SPOŁECZNEGO OPIEKUNA 

KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH Z TERENU GMINY PIEKOSZÓW 

 

1. Imię i nazwisko:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Telefon kontaktowy:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Adres e-mail (opcjonalnie):  

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Łączna liczba kotów wolno żyjących pod opieką: 

‒ w tym wysterylizowanych/wykastrowanych ………. (podać liczbę) 

‒ nie poddanych zabiegom sterylizacji/kastracji ………. (podać liczbę) 

6. Miejsce bytowania kotów wolno żyjących (wraz ze wskazaniem dokładnej lokalizacji np. 

piwnica, budynek, parking): 

…………………………………………………………………………………………………..……….……

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

7. Miejsce dokarmiania kotów wolno żyjących (wraz ze wskazaniem dokładnej lokalizacji np. 

piwnica, budynek, parking): 

…………………………………………………………………………………………………..……….……

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

8. Zwracam się o przydział karmy dla kotów wolno żyjących z terenu gminy Piekoszów 

(należy zaznaczyć „tak” lub „nie”): 

 tak i zobowiązuję się do przeznaczenia karmy wyłącznie dla kotów wolno żyjących, 

będących pod  moją opieką  

 nie 

 



…………………………… 
                                                                                                                                    (czytelny podpis) 

 

 

Sporządził: 

 

 

 

Sprawdził: 


