
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY JABŁONNA 

NA 2018 ROK 

 

Rozdział 1. 
Wprowadzenie do programu 

 

„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 uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Jabłonna", zwanego dalej Programem jest art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r poz. 856 z późn. zmianami) 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, 

w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w 

Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa 

w całym kraju, jak również w gminie Jabłonna.  

 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1. niekontrolowane rozmnażanie, 

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. Program zakłada zachęcanie właścicieli 

zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno- 

informacyjnych. 

 

Koty wolno żyjącenie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani 

wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. 

Realizacja wszystkich zadań, określonych w Programie, zmierza do ograniczenia liczby 

bezdomnych zwierząt na terenie gminy Jabłonna. 

 

Rozdział 2. 
Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Jabłonna, jednostkę 

organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy wykonuje zadania; 

2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

„BAROS” Maciej Glijer , 26-130 Suchedniów, ul. Berezów 76d, 

3) 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; 

4) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie 

przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim 

pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 

5) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na 

wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

6) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Jabłonna na 2018 rok. 

2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Jabłonna , za pośrednictwem Referatu 

Infrastruktury Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

3. Realizatorami Programu są: 

1) Wójt Gminy Jabłonna, 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt „BAROS” Maciej Glijer , 26-130 

Suchedniów, ul. Berezów 76d, 

3) Gabinet Weterynaryjny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosława 

Chmielewska Jabłonna Druga 11M, 23-114 Jabłonna Druga, NIP: 712-228-84-

60 

 

Rozdział 3. 
Cel i zadania programu 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania programu: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Jabłonna oraz 

miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację 

psów i kotów; 

5) usypianie ślepych miotów; 

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 humanitarnego traktowania zwierząt; 

9) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Jabłonna. 

 

Rozdział 4. 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jabłonna realizuje się poprzez 

zawarcie stosownej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „BAROS” Maciej 

Glijer, 26-130 Suchedniów, ul. Berezów 76d. 

 

Rozdział 5. 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 



Opieka nad wolno żyjącymi kotami polega na monitorowaniu znanych i wskazanych przez 

mieszkańców miejsc bytowania dużej ilości kotów wolno żyjących na terenie Gminy i ich 

dokarmianie 

 

Rozdział 6. 
Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy ma charakter stały, na interwencje, 

realizuje się poprzez zawarcie stosownej umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych 

zwierząt „BAROS” Maciej Glijer, 26-130 Suchedniów, ul. Berezów 76d. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu urządzeń 

i środków nie mogących stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia ani zadawać im 

cierpienia. 

 

Rozdział 7. 
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje Schronisko dla bezdomnych 

zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia populacji zwierząt. 

 

Rozdział 8. 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy realizuje 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt „BAROS” Maciej Glijer, 26-130 Suchedniów, ul. 

Berezów 76d, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym 

zapewnić im należyte warunki bytowania 

 

Rozdział 9. 
Usypianie ślepych miotów 

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

zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku Gmina Jabłonna realizuje poprzez zawarcie stosownej 

umowy z Gabinet Weterynaryjny Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosława Chmielewska 

Jabłonna Druga 11M, 23-114 Jabłonna Druga, NIP: 712-228-84-60 na usypianie ślepych 

miotów zwierząt bezdomnych. 

 

Rozdział 10. 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gosppodarskich 

Wskazuje się gospodarstwo położone w miejscowości Jabłonna Pierwsza nr 123 

zapewniające opiekę zwierzętom gospodarczym odebranym dotychczasowemu właścicielowi. 

 

Rozdział 11. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt Gmina Jabłonna realizuje poprzez zawarcie stosownej umowy z Gabinet 

Weterynaryjny Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosława Chmielewska Jabłonna Druga 

11M, 23-114 Jabłonna Druga, NIP: 712-228-84-60 

 

 



Rozdział 12. 
Utylizacja padłych zwierząt 

Na zbieranie, i transport do utylizacji padłych zwierząt nie posiadających właściciela Gmina 

posiada zawartą umowę z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosława Chmielewska 

Jabłonna Druga 11M, 23-114 Jabłonna Druga, NIP: 712-228-84-60 

 

Rozdział 13. 
Finansowanie projektu 

Środki finansowe, w kwocie 30 000 zł brutto, na realizację zadań wynikających z Programu 

zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Jabłonna na 2018 r.: 

- na odłów bezdomnych zwierząt 22 300,00 zł, 

- dokarmianie bezdomnych zwierząt 700,00 zł, 

- obsługa weterynaryjna 7 000,00 zł. 

 


