
PROJEKT 

 

 

Uchwała nr ........................ 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia .................... 

 
w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2022” 

 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 572 

z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

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

bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2022 w brzmieniu 

określonym w załączniku do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Izbicy Kujawskiej. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.                                                                                                             

 
 

         BURMISTRZ 

         Marek Dorabiała 

 

  



PROJEKT 

                     
                                                                Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr......                                                                      

            Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

                                                                            z dnia  …........................... 

                                                                   

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  

NA TERENIE GMINY  IZBICA KUJAWSKA w roku 2022. 
 

 

 

§ 1. Celem programu opieki nad zwierzętami jest zapobieganie bezdomności zwierząt, 

zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom i zmniejszenie populacji. 

 

 

Rozdział I 

 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

 

 

§ 2. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym z terenu gminy Izbica Kujawska 

miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe "DANIEL" Zielaskowski Artur, Węgrowo 28G, 86-302 Węgrowo. 

2. Burmistrz Izbicy Kujawskiej w imieniu Gminy Izbica Kujawska zawarł umowę ze 

schroniskiem wskazanym w ust. 1, które przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom 

wraz z odłowieniem i transportem. 

 

 

Rozdział II 
 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 
 

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie polegała na: 

1) ustaleniu miejsc, w którym przebywają koty wolno żyjące; 

2) edukowanie mieszkańców gminy na temat korzyści płynących z ich obecności w otoczeniu 

t.j. naturalnego zwalczania szkodników i gryzoni; 

3) zapewnieniu dokarmiania kotów wolno żyjących poprzez codzienne dostarczanie karmy 

w miejsca przebywania kotów; 

4) sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów dokonanej przez lekarza weterynarii  

o którym mowa w § 9. 

 

  

 

 



 

Rozdział III 

Odławianie bezdomnych zwierząt 
 

§4. 1.   Na terenie gminy Izbica Kujawska wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter 

stały – w odniesieniu do pojedyńczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki 

zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.    

2. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez Schronisko wymienione w § 2 ust. 1. 

3. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przywiezione i umieszczone  

w schronisku dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w § 2 ust.1, prowadzonym przez 

podmiot, z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami, wyłapywanymi na terenie gminy Izbica Kujawska. 

4. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka, zostanie odłowione i przekazane na 

obserwację weterynaryjną zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

5. Koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im dalszej 

opieki ponosi Gmina. 

Rozdział IV 
 

 Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt  
 

 

§ 5. Gmina w ramach podpisanej umowy ze schroniskiem  będzie finansować sterylizację  

i kastrację zwierząt  przekazanych do schroniska o którym mowa w § 2 ust. 1 z terenu gminy. 

Rozdział V 
 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
 

§ 6. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje się w szczególności 

poprzez: 

1) organizowanie akcji informacyjnej o znalezionych bezdomnych zwierzętach; 

2) podejmowanie działań mających na celu ustalenie dotychczasowych właścicieli 

bezdomnych zwierząt; 

3) organizowanie wspólnie ze schroniskiem o którym mowa w § 2 ust. 1  akcji adopcji 

zwierząt; 

4) umieszczanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach i mieście informacji o możliwości 

adopcji bezdomnych zwierząt; 

5) uruchomienie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej zakładki  

z informacjami o poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

 

 

Rozdział VI 
 

Usypianie ślepych miotów 
 

§ 7. 1. Gmina finansuje zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt przebywających 

w schronisku o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest w schronisku dla bezdomnych zwierząt  

o którym mowa w § 2 ust. 1,  przez lekarza weterynarii, z którym schronisko ma zawartą 

umowę. 

 

 



 

 

Rozdział VII 

 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich 
 

§ 8.1.W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo 

rolne położone we wsi Obałki 15, 87-865 Izbica Kujawska należące do Pani Anety Agnieszki 

Kucharskiej. 

2. Warunki jakim powinno odpowiadać miejsce, o którym mowa w ust. 1 oraz zasady 

odpłatności określone zostaną w umowie. 

 

Rozdział VIII 

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt  
 

§ 9. Zwierzęta bezdomne, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych zostaną objęte 

całodobową opieką weterynaryjną na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii 

Piotrem Przybylskim. 

 

§ 10. 1. Rada Miejska w Izbicy Kujawskiej ustalając coroczny budżet, będzie zapewniać  

w nim środki finansowe na realizację zadań gminy związanych z opieką nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

2. Środki finansowe na realizację programu zostały w budżecie gminy na 2022 rok 

zaplanowane w wysokości 24.800,00 zł. z przeznaczeniem na: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku –  18.400,00 zł. ( w tym: 

sterylizacja, kastracja  i odławianie); 

2) usypianie ślepych miotów w schronisku – 500,00 zł; 

3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 2.000,00 zł; 

4) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych – 1.500,00 zł; 

5) zapewnienie miejsca i opłat dla zwierząt gospodarskich –  2.400,00 zł. 

 

 

§ 11. Koordynację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt sprawuje kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE (do projektu) 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt gmina ma obowiązek 

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Rada gminy na podstawie art.11a ust. 1 cyt. 

ustawy,  zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Z uwagi na wielokrotnie zgłaszany problem niekontrolowanego wzrostu populacji 

bezdomnych zwierząt, w tym kotów wolno żyjących wprowadzenie programu pozwoli na 

stopniowe zmniejszenie populacji bezdomnych psów i kotów, polepszenia warunków życia 

bezdomnych zwierząt, a w wyniku zdarzeń drogowych zapewni niezwłoczną pomoc lekarza 

weterynarii.  

Proponowany projekt uchwały został przedstawiony do zaopiniowania: 

 Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii we Włocławku, 

 Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział we Włocławku, 

 Kołu Łowieckiemu „Jemioła” w Warszawie, 

 Kołu Łowieckiemu „Cyraneczka” w Orlu, 

 Kołu Łowieckiemu 107 we Włocławku, 

 Kołu Łowieckiemu „Bażant” w Izbicy Kujawskiej. 

 


