
ZARZĄDZENIE NR  5/2020 

              WÓJTA GMINY NIEMCE 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2020 roku z organizacjami 

społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na 

obszarze gminy Niemce. 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                      

(t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 506 ze zm.), art. 11 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                 

o ochronie zwierząt  (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 122) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Niemce w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Niemce w 2020 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§ 2. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 8 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r. 

Formularz konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3. 

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Niemce, na stronie internetowej Gminy Niemce oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niemce 

treści projektu uchwały, o której mowa w § 1. 

 

§ 4. 

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały 

wymienionego w § 1. 

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 

w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), których jednym z celów statutowych jest ochrona zwierząt. 

 

§ 5. 

Opinie i uwagi wnoszone na piśmie za pośrednictwem: 

a) poczty na adres – Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce lub 

b) faksu na nr /81/ 756 17 90 lub 

c) emaila: info@niemce.pl lub 

d) osobiście w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce,  

biuro podawcze (parter) 

mailto:info@niemce.pl


§ 6. 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska i Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Niemce. 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik nr 1 

 do Zarządzenia Nr 5/2020 

 Wójta Gminy Niemce    

 z dnia 7 stycznia 2020 r. 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY NIEMCE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemce w 2020 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122ze zm.), Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje: 

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

zwierząt na terenie Gminy Niemce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Niemce w 2019 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce, 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr .............. 

do uchwały Nr ……../2020  

Rady Gminy Niemce 

z dnia …………..2020 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Niemce w 2020 roku. 

I Cele programu 

§ 1. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Niemce w 2020 roku zwany dalej Programem jest: 

1) . Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 

2) . Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez: 

a) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, 

b) prowadzenie ewidencji zwierząt zaginionych, 

c) informowanie mieszkańców o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt, 

3) . Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich 

humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt. 

II Realizacja programu 

§ 2. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt przebywających w granicach 

administracyjnych gminy Niemce, a w szczególności do psów i kotów. 

§ 3. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą: 

1. Gmina Niemce, zwana dalej "Gminą", 

2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt - należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt 

"Strzelce", Strzelce 108, 28-220 Oleśnica. 

3. Gabinet weterynaryjny Gerard Górecki, Ciecierzyn 80A, 21-003 Ciecierzyn, zwany dalej 

"Gabinetem", 

4. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest 

przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy. 

§ 4. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat Ochrony 

Środowiska i Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Niemce. 

III Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom 

§ 5. Wyłapane, bezdomne zwierzęta docelowo będą umieszczane w Schronisku dla zwierząt 

„Strzelce”, Strzelce 108, 28-220 Oleśnica. 

§ 6. Zwierzęta będą tymczasowo umieszczane w Gabinecie, który posiada właściwe warunki do 

czasowego przetrzymywania zwierząt bezdomnych w przypadku leczenia lub obserwacji weterynaryjnej. 

W przypadku braku miejsca w schronisku zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych, chyba że 

zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt zgodnie z art. 11 ust. 3 z dnia 

21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.). 



IV Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

§ 7. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez: 

1. podejmowanie działań mających na celu ustalenie miejsc bytowania wolno żyjących kotów, 

2. zapewnianie dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania w okresie zimowym, 

3. w miarę możliwości zapewnianie miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimowym, 

4. powierzanie realizacji wyżej wymienionych zadań wolontariuszom, jednostkom pomocniczym 

Gminy oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi. 

V Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 8. Na terenie gminy bezdomne zwierzęta będą odławiane stale, na podstawie zgłoszenia do Urzędu 

Gminy w Niemcach oraz Policji. 

§ 9. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki w stosunku,                            

do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas 

pozostawały, a w szczególności chore lub agresywne, zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

§ 10. Celem zapewnienia opieki nad zwierzętami Gmina podpisała stosowną umowę z Gabinetem. 

§ 11. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez Gabinet lub schronisko, 

wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który 

nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

§ 12. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone                           

w schronisku środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

VI Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach 

§ 13. Gmina realizuje obligatoryjnie wykonanie sterylizacji albo kastracji zwierząt przekazywanych 

do schroniska, na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. 

§ 14. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

VII Zapobieganie bezdomności zwierząt 

§ 15. Gmina zapobiega bezdomności zwierząt poprzez: 

1. zamieszczanie informacji dotyczących zaginięcia zwierząt na wniosek ich właścicieli na stronie 

internetowej Urzędu Gminy oraz Facebook, 

2. informowanie mieszkańców o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt, 

3. współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli                  

zwierząt, 

4. dofinansowanie sterylizacji suk i kotek posiadających właściciela. Za wykonany zabieg sterylizacji 

będzie udzielane dofinansowanie do każdego zwierzęcia w wysokości: 

a) Kotka – 100 zł 

b) Suka -150 zł 

1) Wymienione w ust. 4 dofinansowanie przysługuje wyłącznie mieszkańcom Gminy. 

2) udzielanie dofinansowania będzie prowadzone na wniosek właściciela zwierzęcia złożony do Urzędu 

Gminy w Niemcach na zasadach zawartych w Regulaminie. 

3) Dofinansowanie kosztów sterylizacji będzie prowadzone w kolejności otrzymanych wniosków, do 

wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na ten cel. 

VIII Usypianie ślepych miotów 

§ 16. Usypianie ślepych miotów będzie się odbywało w Gabinecie, wyłącznie przez lekarza 

weterynarii w miejscu do tego przeznaczonym. 



§ 17. Fakt uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Gminę. 

§ 18. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 

odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

IX Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca 

dla zwierząt gospodarskich 

§ 19. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych lub wymagających opieki zwierząt gospodarskich 

wskazuje się gospodarstwo rolne zlokalizowane w miejscowości Serniki 1C, 21-107 Serniki. 

§ 20. Gmina będzie pokrywać 100% kosztów realizacji zlecenia za przyjęcie bezdomnego lub 

odebranego zwierzęcia gospodarskiego. 

§ 21. Jednocześnie z umieszczeniem zwierzęcia w gospodarstwie, Gmina podejmie starania                    

w kierunku znalezienia nowego właściciela dla gospodarskiego zwierzęcia bezdomnego. 

X Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 22. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                        

z udziałem zwierząt realizowany jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii świadczącym usługi 

całodobowo - Gabinet Weterynaryjny Gerard Górecki, Ciecierzyn 80A, 21-003 Ciecierzyn,                                       

tel. 81 756-12-80, 605-731-729. 

§ 23. Do odbioru padłych zwierząt uprawniony jest podmiot spełniający warunki określone                       

w przepisach odrębnych, na podstawie stosownej umowy zawartej z lekarzem weterynarii świadczącym 

usługi całodobowo - Gabinet Weterynaryjny, Ciecierzyn 80A, 21-003 Ciecierzyn tel. 81 756-12-80,                         

605-731-729. 

XI Edukacja mieszkańców 

§ 24. We współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w ramach 

Programu realizowane są działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie: 

1. odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania, 

2. propagowania sterylizacji i kastracji psów i kotów, 

3. propagowania adopcji zwierząt bezdomnych. 

XII Finansowanie programu 

§ 25. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina. 

§ 26. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 

Gminy Niemce w kwocie 125 000 złotych. 

§ 27. Środki finansowe wydatkowane są poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, zgodnie                     

z ustawą z dnia 29 stycznia 2010 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Niemce wypełniając obowiązek wynikający z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt uchwala corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W Programie zawarte zostały wszystkie 

elementy wymienione w art. 11a ust. 2 wspomnianej na wstępie ustawy o ochronie zwierząt. 

W terminie od dnia 8 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r. zostały przeprowadzone konsultacje 

społeczne. W wyznaczonym czasie uwagi do projektu Programu nie wpłynęły. 

 

 

 

 



 Załącznik nr 2 

 do Zarządzenia Nr 5 /2020 

 Wójta Gminy Niemce    

 z dnia 7 stycznia 2020 r. 

      Formularz konsultacji projektu uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce  w 2020 roku”. 

 

DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO: 

 
Podmiot zgłaszający 

propozycje 
Adres Nr telefonu 

Adres poczty 

elektronicznej 

Imię i nazwisko osoby 

kontaktowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

UWAGI DO PROJEKTU UCHWAŁY: 

 

Lp. 

Stan zapisu w projekcie 

uchwały 

wraz nr paragrafu i punktu 

Sugerowana zmiana (nowa treść 

paragrafu i punktu) 
Uzasadnienie zmiany 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

…………………………., dnia ……………………….. 

            (miejscowość) 


