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Zatwierdzony przez ......................... 

 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. 2019 r., poz.122 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających 
na obszarze gminy uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021". 

§ 2. Celami Programu są: 
1) zapobieganie bezdomności zwierząt; 
2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 
3) poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych oraz nowych 

właścicieli lub opiekunów; 
4) opieka nad kotami wolno żyjącymi; 
5) opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych oraz w innych sytuacjach, jeśli 

zwierzęta wymagają pomocy weterynaryjnej. 
§ 3. Miejsce bezdomnym zwierzętom z terenu  Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zapewnia 

Schronisko  –  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Daniel" Artur Zielaskowski, Węgrowo 28, 86-302 
Węgrowo zwanym dalej "Schroniskiem". 

§ 4. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za pośrednictwem Urzędu – Referatu Inwestycji, Infrastruktury 
i Planowania Przestrzennego poprzez: 
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, na podstawie informacji przekazanych od 

mieszkańców i organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt; 

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących; 
3) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących oraz 

organizacjom pozarządowym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 
§ 5. 1. Na terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się na 

zasadzie stałych interwencji i wykonywane jest przez Schronisko.  
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2. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których 
nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której dotychczas 
pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt, a następnie ich transport do Schroniska będą prowadzone 
wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania i transportu zwierząt, 
który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

§ 6. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w  Schronisku. 
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone jest przez Schronisko poprzez 

podejmowanie wszelkich działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli dla zwierząt, 
będących w stanie zapewnić im należyte warunki bytowania. Informacje o zwierzętach bezdomnych 
wyłapanych umieszczane są na stronie internetowej Schroniska www.schronisko-grudziadz.pl w zakładce 
"współpraca" i na stronie internetowej urzędu www.jablonowopomorskie.pl w "zakładce psy do adopcji". 

§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Schronisko poprzez dokonywanie zabiegów przez 
lekarza weterynarii. 

2. Usypiane zwierzęta winny być traktowane w sposób humanitarny. 
§ 9. 1. Zwierzęta właścicielskie, osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy mogą zostać 

poddane zabiegowi sterylizacji albo kastracji, którego koszt w połowie pokrywany będzie z budżetu 
gminy.  

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1, należy przeprowadzać przy pełnym poszanowaniu praw 
właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. Zabiegów tych nie należy 
przeprowadzać w przypadku zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów 
z uwagi na stan zdrowia. 

3. W przypadku dużej liczby chętnych będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 
4. Zabiegi sterylizacji albo kastracji zwierząt właścicielskich realizowane będą poprzez fundację lub 

stowarzyszenie. 
§ 10. 1. Na gospodarstwo rolne, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się 

gospodarstwo prowadzone przez Pana Romana Mikulicza w miejscowości Nowa Wieś 46, 87-330 
Jabłonowo Pomorskie. 

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie rolnym Gmina podejmie starania 
w zakresie dotyczącym poszukiwania nowego właściciela dla tych zwierząt. 

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt realizuje: Gabinet Weterynaryjny "Dr Hau" Lek. Wet. Anna Tomczak-Płachta, przy 
ul. Przemysłowej 1, 87-330 Jabłonowo Pomorskie. 

§ 12. W celu zapobiegania występowaniu przypadków bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
i Gminy Jabłonowo Pomorskie będą realizowane następujące przedsięwzięcia: 
1) promowanie i zachęcanie mieszkańców do adopcji bezdomnych zwierząt z terenu Miasta 

i Gminy Jabłonowo Pomorskie poprzez stronę internetową; 
2) prowadzenie działań popularyzujących sterylizację i kastrację  psów i kotów oraz znakowanie; 
3) edukacja mieszkańców w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych; 
4) współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

§ 13. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Miasto i Gmina 
Jabłonowo Pomorskie.  

2. Na realizację Programu zakłada się wydatkowanie środków  w następujący sposób: 
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1) zapewnienie miejsca i opieki, odławianie, poszukiwanie właścicieli, obligatoryjna sterylizacja lub 
kastracja oraz  usypianie ślepych miotów - 98 800,00; 

2) zakup karmy dla kotów wolno żyjących - 600,00 zł; 
3) zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt bezdomnych umieszczonych na określony czas we 

wskazanym gospodarstwie rolnym - 800,00 zł; 
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt według przedstawionych faktur - 1 700,00 zł; 
5) sterylizacja albo kastracja zwierząt właścicielskich - 5 000,00  zł 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Mikulicz 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z  art. 11a ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy określa, w drodze uchwały,
corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Zakres przedmiotowy w/wym. programu określony został w art. 11a ust. 2
ustawy. Przygotowany przez Burmistrza Miasta i Gminy projekt programu zawiera podstawowe,
wymagane ww. przepisami, uregulowania w zakresie dotyczącym opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, jak również określa wysokość środków na
realizację w gminie programu na 2020 rok. Zgodnie z dyspozycją art. 11a ust. 7 ustawy projekt
uchwały został zaopiniowany przez dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze
gminy, Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy, Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Inspektor

Monika Waleryn
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