
 

 

UCHWAŁA NR LII/254/2022 

RADY GMINY  DASZYNA 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Daszyna w 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 572), Rada Gminy Daszyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Daszyna w 2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Daszyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Daszyna 

 

 

Renata Krokos 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 kwietnia 2022 r.

Poz. 2160



Załącznik do uchwały Nr LII/254/2022 

Rady Gminy  Daszyna 

z dnia 28 marca 2022 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  

gminy Daszyna w 2022 r. 

Rozdział 1 

Wprowadzenie 

§ 1. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Daszyna uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Daszyna w 2022 r.”, 

zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022, 

poz. 572). 

§ 2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w roku 2022 w ramach 

Programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek. 

§ 3. W Programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami art. 11 a ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572). 

§ 4. Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym. 

Rozdział 2 

Cele Programu 

§ 5. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572). 

§ 6. Zapobieganie bezdomności zwierząt. 

§ 7. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 

§ 8. Edukacja mieszkańców gminy Daszyna w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

§ 9. Propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów 

oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji albo kastracji psów i kotów. 

Rozdział 3 

Zadania w ramach Programu 

§ 10. W ramach Programu Gmina Daszyna realizuje następujące zadania: 

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 schronisku 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; 

9) działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym. 
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Rozdział 4 

Wykonawcy Programu 

§ 11. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą: 

1) Gmina Daszyna, zwana w dalszej części Gminą, poprzez Urząd Gminy Daszyna; 

2) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, które wyrażą wolę współpracy z Gminą; 

3) Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Daszyna, zwany dalej Wójtem, który realizuje zadania ujęte 

w Programie za pośrednictwem odpowiedniego merytorycznego stanowiska w Urzędzie Gminy Daszyna, 

współpracując z organami Inspekcji Weterynaryjnej. 

Rozdział 5 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 12. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizuje: 

1) Wójt, poprzez zawieranie umów ze schroniskiem dla zwierząt. W umowach znajdują się zapisy 

zabezpieczające interes Gminy w zakresie kontroli opieki sprawowanej nad zwierzętami w schronisku, 

ustalone są mechanizmy sprawozdawczości (m.in. schronisko zobowiązane jest przesyłać Gminie 

miesięczne zestawienie zwierząt przebywających w schronisku). Wójt, poprzez odpowiednie merytoryczne 

stanowisko Urzędu, oraz przedstawiciele Rady Gminy Daszyna (Komisja Socjalno-Bytowa) dokonują 

minimum raz do roku kontroli Schroniska, w którym przebywają zwierzęta  odłowione na terenie gminy 

Daszyna oraz stanu zwierząt przebywających w schronisku i ich warunków bytowych; 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt -  Pani Katarzyna Pluta prowadzącą działalność gospodarczą pod 

nazwą: Schronisko dla Zwierząt „Pokochaj Cztery Łapy” z siedzibą Niemojew 62, 98-360 Lututów, 

REGON: 101585519; NIP: 827-204-84-04; WPIS do ewidencji działalności gospodarczych dokonany 

w dniu 03.09.2014r. w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, zwane dalej Schroniskiem, na podstawie zawartej 

na 2022 rok umowy poprzez: przyjmowanie do Schroniska bezdomnych zwierząt odłowionych na terenie 

gminy Daszyna, zapewnienie właściwych pomieszczeń dla zwierząt i właściwych warunków ich 

bytowania, zapewnienie zwierzętom karmy i wody według obowiązujących norm, zapewnienie zwierzętom 

niezbędnej opieki weterynaryjnej w zakresie leczenia, profilaktyki oraz obowiązkowych szczepień, 

utrzymania zwierząt w schronisku do momentu adopcji, śmierci, przekazania, zwrotu lub uśpienia 

w przypadkach określonych odrębnymi przepisami. 

Rozdział 6 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 13. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy Daszyna realizuje Wójt poprzez podejmowanie 

interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji społecznych, których statutowym 

celem działania jest ochrona zwierząt i osób prywatnych, które zgłoszą chęć opieki i dokarmiania kotów wolno 

żyjących. 

§ 14. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w § 13, w szczególności obejmuje: 

1) ustalanie miejsc bytowania kotów wolno żyjących na terenie gminy Daszyna oraz ich liczebności w oparciu 

o zgłoszenia mieszkańców gminy Daszyna lub innych osób; 

2) rejestrację tzw. społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, którzy zgłoszą swoją chęć podjęcia opieki 

nad tymi zwierzętami do Urzędu Gminy Daszyna; 

3) zapewnienie dokarmiania zakupioną przez Gminę karmą, przy udziale społecznych opiekunów kotów 

wolno żyjących; 

4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów, zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom oraz 

w razie potrzeby usypiania ślepych miotów poprzez indywidualne zlecenia gabinetowi weterynaryjnemu. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2160



Rozdział 7 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 15. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się  lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

zwierzę dotąd pozostawało. 

§ 16. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje: 

1) Wójt, poprzez zawieranie umów na wyłapywanie i przewożenie do Schroniska bezdomnych zwierząt; 

2) Schronisko, z którym Gmina ma zawartą umowę na 2022 rok. 

Rozdział 8 

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku 

§ 17. Sterylizację lub kastrację zwierząt w Schronisku realizuje Schronisko, z którym Gmina ma zawartą 

umowę na 2022 rok. 

Rozdział 9 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 18. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych jest realizowane przez: 

1) Schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym im zapewnić należyte warunki 

bytowania oraz, w przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie, Schronisko podejmuje próbę 

ustalenia dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie zapisanych w bazie danych identyfikujących 

właściciela oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania zagubionego zwierzęcia; 

2) Wójta, poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz poszukiwanie właścicieli bezdomnych 

zwierząt gospodarskich przebywających w wyznaczonym przez Wójta gospodarstwie rolnym  

(umieszczanie zdjęć zwierząt na stronie internetowej Gminy, przekazywanie informacji poprzez 

przedstawicieli Rady Gminy, sołtysów). 

Rozdział 10 

Usypianie ślepych miotów 

§ 19. Usypianie ślepych miotów jest realizowane przez: 

1) Schronisko, poprzez dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt znajdujących się 

w Schronisku przez lekarza weterynarii współpracującego ze Schroniskiem zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) oraz przepisami odrębnymi; 

2) Wójt, poprzez dokonywanie zleceń gabinetowi weterynaryjnemu, w przypadku ślepych miotów kotów 

wolno żyjących. 

Rozdział 11 

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym 

§ 20. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich znajdujących się na terenie 

gminy Daszyna Wójt wskazuje gospodarstwo rolne położone w miejscowości Jarochów nr 27, gm. Daszyna, 

które w razie potrzeby wyraziło wolę przyjęcia i zapewnienia opieki zwierzętom. Przekazanie i zapewnienie 

opieki zwierzętom gospodarskim odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy zlecenie. 

Rozdział 12 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt  

§ 21. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizuje: 

1) Wójt, poprzez zawarcie umowy z gabinetem weterynaryjnym; 

2) Gabinet Weterynaryjny w Witoni, ul. Centralna 16, 99-335 Witonia – lek. wet. Jan Tercjak, z którym 

Gmina ma zawartą umowę na 2022 rok. 
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Rozdział 13 

Działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym 

§ 22. W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań: 

1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego 

traktowania; 

2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów; 

3) propagowanie adopcji zwierząt domowych; 

4) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie w pierwszej 

kolejności adoptowania, a następnie zakupu zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów 

z legalnych źródeł. 

Rozdział 14 

Finansowanie Programu 

§ 23. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu określa budżet Gminy Daszyna. Na 

2022 rok w budżecie Gminy zapewniono na ten cel kwotę 27.000 zł, w tym na: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt i odławianie bezdomnych zwierząt 

– 20.000 zł; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami – 300 zł; 

3) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku i usypianie ślepych miotów w schronisku - 

usługi zgodnie z zawartą umową są wykonywane bezpłatnie; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, edukacja – 200 zł; 

5) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – 1.500 zł; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 

5.000 zł. 

§ 24. W razie potrzeby w trakcie trwania roku budżetowego dokonywane będą przesunięcia lub 

zwiększenia środków finansowych na realizację zadań wynikających z Programu. 

§ 25. Środki finansowe wydatkowane będą zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami biorącymi udział 

w realizacji Programu na podstawie złożonych faktur i rachunków. 
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