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1. Wprowadzenie.
           Posiadanie psa lub kota wymaga od właściciela podporządkowania się ogólnie przyjętym 

zasadom współżycia społecznego i  obowiązującym przepisom prawa w zakresie ochrony zwierząt. 

Stosunek  człowieka  do  zwierząt  oraz  warunki  w  jakich  zwierzęta  bytują,  a  także  problem 

niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt bezdomnych jak również domowych w szczególności 

psów i kotów to problematyka, którą zajmują się organizacje rządowe  i pozarządowe na całym 

świecie.  Obowiązkiem ludzi  jest  ochrona i  opieka nad zwierzętami,  jako istotami  zdolnymi  do 

odczuwania cierpienia, a co za tym idzie obowiązkiem jest sprawowanie skutecznej kontroli nad 

liczebnością populacji tych zwierząt.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1) porzucanie zwierząt przez właścicieli,

2) niekontrolowane rozmnażanie,

3) ucieczki zwierząt,

4) łatwość pozyskiwania zwierząt,

5) brak  edukacji  i  wiedzy społeczeństwa  w zakresie  metod  zapobiegania  bezdomności,  ze 

szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

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

tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

              W celu realizacji zadań określonych przepisami, właściwe organy administracji rządowej i 

samorządu  terytorialnego  współdziałają  z  samorządem  lekarsko  -  weterynaryjnym,  Państwową 

Inspekcją  Weterynaryjną  oraz  innymi  instytucjami  i  organizacjami  społecznymi,  których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

1.1 Podstawa prawna.

             Podstawą prawną opracowania programu są:

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

ze zm.)

• Ustawa  z  dnia  11  marca  2004  r.  o  ochronie  zdrowia  zwierząt  oraz  zwalczaniu  chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. Z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.)

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 

ze zm.)

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 

2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)

• Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  13  mają  2005 r.  w sprawie 

znakowania psów, kotów i zwierząt naczelnych (dz. U.  2005 r. Nr 95, poz. 801)



• Uchwała Nr XLII/357/06 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie 

regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów.

1.2 Cel programu.

Celem programu jest realizacja zadań własnych polegających na zapobieganiu bezdomności 

zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi poprzez:

1) prowadzenie działań służących zapewnieniu odpowiedniej opieki bezdomnym zwierzętom z 

terenu gminy a w szczególności poszukiwanie nowych właścicieli dla psów.

2) ograniczenie niekontrolowanego przyrostu liczebności bezdomnych psów i kotów,

3) współpracę  z  organizacjami  społecznymi  działających  na  rzecz  przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt,

4) współpraca  z  Inspekcją  Weterynaryjną   i  samorządem lekarsko-weterynaryjnym,  a  także 

osobami, które podejmują działania zmierzające do poprawy bytowania zwierząt.

1.3 Zakres programu.

Program obejmuje wszelkie działania Gminy , które mają za zadnie realizację założonych 

celów poprzez:

• odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy,

• zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,

• dążenie do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt,

• edukację mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami,

• współpracę  z  organizacjami  społecznymi  działających  na  rzecz  przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt,

• współpracę z samorządami i instytucjami administracji publicznej,

• współprace z organami stojącymi na straży przestrzegania prawa,

• inne działania służące osiąganiu założonych w programie celów.

Rada  Gminy  uchwalając  coroczny  budżet,  w  miarę  możliwości  finansowych  Gminy, 

zapewni  w  nim  środki  finansowe  na  realizację  zadań  zawartych  w  Programie  Opieki  Nad 

Zwierzętami  Bezdomnymi  Oraz  Zapobiegania  Bezdomności  Zwierząt  Na  terenie  Gminy 

Masłów. 

2.  Formy i sposoby realizacji programu.
2.1  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz odławianie bezdomnych zwierząt.

Zapewnienie ochrony zwierząt domowych oraz odławianie bezdomnych zwierząt i opieki 



nad bezdomnymi zwierzętami, na terenie gminy Masłów realizowane będzie w miarę możliwości 

technicznych i finansowych.

Art. 4 pkt 16) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2003 r. Nr 

106, poz. 1002 ze zm.) określa, ilekroć mowa o „zwierzętach bezdomnych” - rozumie się przez to 

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.

Odławianie  bezdomnych  zwierząt będzie  się  odbywało  po  wcześniejszym  zgłoszeniu 

przez mieszkańców gminy, które zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem zgłaszającego. 

Zgłoszenia będą przyjmowane w:

− Urzędzie Gminy Masłów w godzinach pracy Urzędu,

− Posterunek Policji w Masłowie poza godzinami pracy Urzędu Gminy Masłów, w godzinach 

nocnych i w dni wolne od pracy. Posterunek Policji będzie miał w posiadaniu nr telefonu do 

osoby uprawnionej do podjęcia interwencji.

Osoba,  zgłaszająca  bezdomne  zwierzę,  zobowiązana  jest  do  podania  własnych  danych 

osobowych oraz udzielania niezbędnych informacji mogących pomóc w identyfikacji i wyłapaniu 

psa oraz ewentualnego ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia.

Odłów bezdomnych zwierząt zostanie powierzony na mocy zawartej przez Gminę Masłów 

umowy,  podmiotowi  prowadzącemu  schronisko  dla  bezdomnych  zwierząt  lub  podmiotowi 

realizującemu  wyłapywanie  zwierząt  spełniającego  warunki  wymagane  przepisami.  W  celu 

zapewnienia dalszej opieki bezdomne zwierzęta po odłowieniu zostaną przewiezione do schroniska 

dla bezdomnych zwierząt, spełniającego wymogi określone w odrębnych przepisach, posiadającego 

stosowną  umowę  z  Gminą  Masłów.  W  przypadku  braku  miejsca  w  schronisku  dla  zwierząt, 

bezdomne zwierzęta powinny być umieszczone w innych schroniskach na podstawie umowy gminy 

z jednostkami je prowadzącymi. Wyłapane bezdomne zwierzę w czasie poszukiwania miejsca w 

schronisku może zostać oddane do adopcji.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich  nastąpi  na  podstawie  umowy  zawartej  przez  Gminę  Masłów  z  właścicielem 

gospodarstwa. Zakres umowy dotyczył będzie indywidualnych przypadków przekazania zwierząt. 

Jednocześnie  z  umieszczeniem zwierząt  w  gospodarstwie  gmina  podejmie  starania  w  zakresie 

znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

 Opieka nad kotami wolno żyjącymi.  W przypadku wystąpienia zjawiska występowania 

na terenie gminy wolno żyjących kotów, opieka nad nimi będzie realizowana poprzez:

− ustalenie miejsc wolno żyjących kotów,

−  zapewnienie dokarmiania i wody pitnej w miejscach ich przebywania,



− w miarę możliwości zapewnienia schronienia, w szczególności na okres zimy,

− współpraca w realizacji powyższych zadań z organizacjami społecznymi działającymi na 

rzecz zwierząt. 

Gmina  Masłów,  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych  z  udziałem  bezdomnych  zwierząt, 

zapewnia  opiekę  weterynaryjną  nad  psami  zranionymi  lub  chorymi,  realizowaną  przez  lekarza 

weterynarii  prowadzącego  indywidualną  praktykę  mającego  możliwość  świadczenia  usług 

całodobowo  albo  z  zakładem  leczniczym  zapewniającym  całodobową  opiekę  na  podstawie 

stosownej umowy zawartej z Gminą Masłów.

 W  przypadku  ustalenia  właściciela  odłowionego  zwierzęcia,  wszystkimi  kosztami 

związanymi  z  odłowieniem  i  zapewnieniem  niezbędnej  opieki  zwierzęciu,  obciąża  się 

dotychczasowego właściciela.

2.2  Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

• wykonywanie na koszt Gminy, w miarę możliwości finansowych budżetu Gminy Masłów, 

zabiegów  sterylizacji  i  kastracji  zwierząt  bezdomnych  pozostających  pod  tymczasową 

opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom.

• prowadzenie  działań  edukacyjnych  w  zakresie  opieki  nad  zwierzętami  i  humanitarnego 

traktowania zwierząt.

• Usypianie  ślepych  miotów,  które  może  być  wykonywane  wyłącznie  przez  lekarza 

weterynarii (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga).

Zabiegi  sterylizacji,  kastracji  i  usypiania  ślepych  miotów  finansowane  będą  z  budżetu 

Gminy  Masłów,  w  ramach  posiadanych  środków  finansowych,  zabezpieczanych  corocznie  w 

budżecie  Gminy.  Wykonywane  będą  w  ramach  umowy  zawartej  z  lekarzem  weterynarii 

prowadzącym indywidualna praktykę mającego możliwość świadczenia usług całodobowo albo z 

zakładem leczniczym zapewniającym całodobową opiekę.

W  związku  z  ograniczonymi  środkami  budżetowymi,  zabiegi  wykonywane  będą  do 

wyczerpania środków budżetowych na dany rok.

W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  dokonywanie  uśmiercania  zwierząt 

agresywnych stwarzających zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt lub w przypadku konieczności 

bezzwłocznego uśmiercenia, w celu zakończenia cierpień zwierzęcia,  potrzebę jego uśmiercenia 

stwierdza lekarz weterynarii  lub inna osoba o której  mowa w art.  33 ust.  3 ustawy o ochronie 

zwierząt. Uśmiercanie zwierząt odbywać się może wyłącznie w sposób humanitarny na podstawie 

zapisów ustawy o ochronie zwierząt. (art. 4, art. 11a, art. 33 i art. 33a).



2.3  Adopcja bezdomnych psów i kotów.

Realizacja celu ograniczania  populacji bezdomnych psów i kotów będzie polegała na:

− podejmowaniu działań promujących adopcję bezdomnych psów i kotów np. organizowanie 

akcji  adopcyjnych,  edukacja  dzieci  i  młodzieży,  zamieszczanie  informacji  na  stronie 

internetowej Urzędu Gminy Masłów itp.

− sterylizację bezdomnych psów i kotów adoptowanych na terenie Gminy Masłów.

Zabiegi sterylizacji i  kastracji adoptowanych psów i kotów finansowane będą z budżetu Gminy 

Masłów do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok i będą przysługiwały 

wyłącznie osobie spełniającej poniższe warunki:

• stale zamieszkuje na terenie gminy Masłów (zameldowanej na pobyt stały),

• zgłosiła pisemnie do Urzędu Gminy Masłów zamiar adopcji  bezdomnego psa lub kota , 

wyłapanego z terenu gminy Masłów

• dostarczyła  do  Urzędu  Gminy  Masłów  informację  ze  schroniska  dla  zwierząt  lub  z 

przedsiębiorstwa  zajmującego  się  wyłapywaniem  bezdomnych  zwierząt  z  terenu  gminy 

Masłów, dotyczącą gotowości przekazania bezdomnego psa lub kota wyłapanego z terenu 

Gminy Masłów.

W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi, o zakwalifikowaniu do wykonania zabiegu w 

danym roku będzie decydowała kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków finansowych na 

dany rok. Po wyczerpaniu rocznych środków finansowych, złożone na dany rok wnioski zostają 

przesunięte do realizacji w pierwszej kolejności w roku następnym.

2.4   Współpraca  z  organizacjami  społecznymi,  organami  stojącymi  na  straży  prawa, 

samorządami i instytucjami administracji publicznej oraz inne działania służące osiągnieciu 

założonych w programie celów.

W ramach realizacji Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania 

Bezdomności  Zwierząt  Na  terenie  Gminy  Masłów  przewiduje  się  nawiązanie  współpracy  z 

organizacjami  społecznymi,  których  statutowym celem jest  prowadzenie  działań  powodujących 

przeciwdziałanie  bezdomności  zwierząt.  Współpraca  z  Inspekcją  Weterynaryjną,  samorządem 

lekarsko-weterynaryjnym oraz wszystkimi  osobami,  które działają  na  rzecz poprawy bytowania 

zwierząt,  z  organami  stojącymi  na  straży  przestrzegania  prawa,  z  samorządami  instytucjami 

administracji publicznej.

Współpraca będzie polegać na:

− prowadzeniu  akcji  edukacyjnych  wśród  mieszkańców  na  temat  zasad  humanitarnego 

traktowania zwierząt oraz obowiązków i odpowiedzialności właścicieli zwierząt,

− współpraca  z  Policją  w  celu  konsekwentnego  egzekwowania  przepisów  dotyczących 



utrzymania i traktowania zwierząt,

− współpraca z sąsiednimi samorządami szczebla gminnego w celu prowadzenia wspólnych 

działań  mających  na  celu  zapobieganie  bezdomności  zwierząt,  w  szczególności  psów i 

kotów.

− współpraca z lokalnymi mediami w celu promowania ochrony i humanitarnego traktowania 

zwierząt,  odpowiedzialnej  opieki  nad  nimi  oraz  zapobiegania  występowania  problemu 

bezdomności psów i kotów.

3.  Podsumowanie.
Realizacja  działań  zawartych  w  programie  zależy  od  zaangażowania  i  wspólnej  pracy 

mieszkańców gminy Masłów, samorządów, instytucji publicznych i organizacji społecznych. 

Efektem realizowanych zadań powinno być:

− zahamowanie niekontrolowanego przyrostu populacji zwierząt, pozostających bez należytej 

opieki i mogących stwarzać zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt,

− podniesienie świadomości społecznej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt jako 

istot, którym jesteśmy winni opiekę i szacunek.


