
 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA OBSZARZE 

GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2021. 

 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Kościerzyna uchwały w sprawie 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Kościerzyna na rok 2021 r.,”, zwanego dalej programem jest art. 11a ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  

 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów  

i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  

Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna oraz 

zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

§ 1 

1. Realizatorami programu są : 

a. Urząd Gminy Kościerzyna, 

b. Straż Gminna Gminy Kościerzyna, 

c. schroniska dla zwierząt, które zawarły umowę z gminą Kościerzyna na odbiór 

i przetrzymanie bezdomnych zwierząt gospodarskich, 

d. gospodarstwa, które zawarły umowę z gminą Kościerzyna na odbiór i 

przetrzymanie bezdomnych zwierząt gospodarskich, 

2. Koordynatorem programu jest Komendant Straży Gminnej Gminy Kościerzyna. 

3. W celu realizacji programu organy wymienione w § 1 ust. 1 współpracują z : 

a. Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kościerzynie, 

b. organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, 

c. lekarzami weterynarii, 

d. Policją, 

e. Państwową Strażą Pożarną, 

f. kołami łowieckimi dzierżawiących tereny położone na obszarze gminy 

Kościerzyna, 

g. Nadleśnictwem Kościerzyna, 

h. Nadleśnictwem Lipusz, 

i. Nadleśnictwem Kartuzy, 



 

j.  Starostwem Powiatowym w Kościerzynie. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

§ 2 

1. Gmina Kościerzyna zapewnia miejsce dla bezdomnych psów w schronisku 

zlokalizowanym w miejscowości Kościerzyna ul. Przemysłowa 43 

prowadzonymi przez Fundację „ANIMALSI”, ul. Wolności 48/1, 80-538 Gdańsk. 

2. Schronisko zapewnia opiekę nad zwierzętami do czasu przekazania do adopcji. 

 

Opieka nad kotami wolno żyjącymi 

§ 3 

Opiekę nad kotami wolno żyjącymi gmina Kościerzyna realizuje poprzez. 

1. ustalenie miejsca ( w tym budynków budowlanych) , w których przebywają 

koty, przez funkcjonariuszy Straży Gminnej Gminy Kościerzyna po 

zgłoszeniu przez mieszkańców, właścicieli nieruchomości lub członków 

organizacji społecznej; 

2. zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscu ich 

przebywania poprzez dostarczenie karmy i wody oraz wyznaczenie osób do 

opieki; 

3. sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów; 

4. zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku. 

 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 4 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kościerzyna będzie realizowane : 

a.w formie interwencji po zgłoszeniu do schroniska przez uprawnionego pracownika 

Straży Gminnej Gminy Kościerzyna, 

b.w formie akcji obejmującej kilka miejscowości przy udziale uprawnionego 

pracownika Straży Gminnej Gminy Kościerzyna. 

2. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt domowych jest realizowane w terminie do 

24 godzin od momentu zgłoszenia, przez pracowników Fundacji „ANIMALSI”, ul. 

Wolności 48/1, 80-538 Gdańsk  do schronisk wskazanych w § ust.1 uchwały. 

3. Dopuszcza się umieszczenie zwierzęcia w miejscu czasowego przetrzymania. W 

miejscu czasowego przetrzymania zwierzę nie może przebywać dłużej niż 60 godzin.  



 

4. Miejsce czasowego przetrzymania nie może powodować cierpienia dla zwierzęcia lub 

stwarzać zagrożenie utraty życia. 

5. Informacja o planowanym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt w formie akcji będzie 

podawana do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej 7 dni 

przed terminem wyłapywania. Informacja będzie zawierać : 

a) termin wyłapywania bezdomnych zwierząt, 

b) granice terenu, na którym odbywać się będzie wyłapywanie, 

c) adres schroniska, gdzie umieszczane będą zwierzęta, 

d) nazwę z danymi teleadresowymi przedsiębiorcy dokonującego wyłapywania 

zwierząt bezdomnych. 

6. Przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych używane będą urządzenia i środki, które nie 

będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 

7. Koszty związane z wyłapaniem i utrzymywaniem zwierzęcia w przypadku, gdy 

ustalono właściciela, ponosić będzie właściciel zwierzęcia. 

8. Osobom upoważnionym przez Wójta gminy Kościerzyna przysługuje prawo żądania od 

podmiotu będącego użytkownikiem schroniska, do którego kierowane są bezdomne 

zwierzęta, informacji o postępowaniu z wyłapanymi zwierzętami, wynikami badań 

weterynaryjnych, danych osób adoptujących zwierzęta oraz dokumentów 

potwierdzających właściwe prowadzenie schroniska. 

 

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

§ 4 

1. Obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji podlegają wszystkie zwierzęta bezdomne 

umieszczone w schronisku z terenu gminy Kościerzyna po okresie 30 dni licząc od 

dnia umieszczenia w schronisku z wyłączeniem zwierząt odebranych przez właściciela 

lub opiekuna zwierzęcia oraz przekazanych do adopcji. 

2. Gmina Kościerzyna zawrze stosowną umowę z firmą lub organizacją prowadzącą 

schronisko i ustali szczegółowe zasady sterylizacji lub kastracji. 

3. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza 

weterynarii. 

4. Odstępstwa od zasady określonej w ust. 1 podejmuje lekarz weterynarii oraz kierownik 

schroniska. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 5 



 

1. Gmina Kościerzyna, podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt oraz organizacje 

społeczne będą informować o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt odłowionych na 

terenie gminy Kościerzyna na swojej stronie internetowej. 

2.  Gmina Kościerzyna będzie współpracować z organizacjami społecznymi w zakresie 

poszukiwania nowych właścicieli zwierząt. 

 

Usypianie ślepych miotów 

§ 6 

Usypianie ślepych miotów będzie realizowane wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy 

dla zwierząt lub w schronisku dla zwierząt w przystosowanym gabinecie weterynaryjnym. 

 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla 

bezdomnych zwierząt gospodarskich 

§ 7 

1. Gotowość odbioru oraz zabezpieczenie opieki i miejsca zwierzętom gospodarskim 

zapewnia Gospodarstwo Rolne Jerzy Miętki z siedzibą przy w Zieleninie nr 3a, gmina 

Kościerzyna.  

2. Wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, gmina podejmuje starania w zakresie 

znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt, lub przekazuje zwierzęta właścicielowi 

gospodarstwa w którym przebywało.  

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 

§ 8 

Gmina zawarła stosowną umowę ze schroniskiem Fundacją „ANIMALSI” w Kościerzynie 

przy ul. Przemysłowej 43 w Kościerzynie i lekarzem weterynarii „Nad Wdą” Bartosz Małecki 

z siedzibą w Lipuszu przy ul. Rogali 12 w celu zapewnienia opieki całodobowej w przypadku 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych. Opiekę w nagłych przypadkach 

zwierząt rannych obejmuje schronisko Fundacji „ANIMALSI”. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się jednorazowe zlecenia zapewnienia opieki lekarzowi weterynarii.  

Znakowanie zwierząt  

§ 9 

Nie przewiduje się w roku 2021 znakowania zwierząt na terenie gminy Kościerzyna. 

 



 

Obowiązki ewidencyjne 

§ 10 

1. Straż Gminna Gminy Kościerzyna założy ewidencję zwierząt bezdomnych w której 

odnotowywane będzie : 

a. liczba odłowionych i przekazanych do schroniska bezdomnych zwierząt, 

b. miejsca występowania wolno żyjących kotów, 

c. liczba zwierząt poddanych sterylizacji lub kastracji w schronisku, 

d. liczba wykonanych zabiegów usypiania ślepych miotów, 

2. Schronisko, które zawrzę umowę z gminą Kościerzyna na odławianie bezdomnych psów 

zobowiązane jest do przesyłania do urzędu : 

a. umów adopcyjnych psów odebranych z terenu gminy Kościerzyna w terminie 30 dni 

od jej zawarcia; 

b. miesięcznych zestawień stanu zdrowotnego, wykonanych zabiegów sterylizacji i 

kastracji, padnięć oraz eutanazji  

c. zdjęć psów odłowionych; 

Koszty realizacji zadań określonych w programie 

§ 11 

1. Planowane środki finansowe na realizację programu w roku 2021 wynosić będą 80 tys. zł i 

pochodzić będą z budżetu gminy Kościerzyna. 

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie : 

a. zadań polegających między innymi na : 

• odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt, 

• umieszczeniu bezdomnych zwierząt domowych w schronisku, 

• zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w 

gospodarstwie rolnym, 

• dokarmianiu kotów wolnożyjących, 

• zapewnienie opieki rannym kotom wolnożyjącym w schronisku; 

• sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i wolnożyjących kotów, 

• usypianiu ślepych miotów zwierząt bezdomnych. 

b. świadczenia innych usług i dostaw związanych z ochroną przed 

bezdomnymi zwierzętami. 


