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PROJEKT 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2012 roku 

 
Cele i kierunki polityki Gminy wobec problemu bezdomności zwierząt domowych 

 
Wprowadzenie 

        Niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2012 roku zwany dalej Programem uzupełnia obowiązki 
wynikające z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 
z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) i ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt domowych, 
szczególnie psów i kotów, w tym kotów wolnożyjących oraz zwierząt gospodarskich. 
     Bezdomność zwierząt jest problemem bardzo złożonym. Jego przyczyny tkwią w ludzkich 
zachowaniach. Jedynie przez zmianę swoich zachowań możemy przyczynić się do zmniejszenia 
cierpienia bezdomnych zwierząt i rozwiązać lub przynajmniej zminimalizować ten problem. 
Realizacja założeń programu oparta będzie na współdziałaniu mieszkańców Gminy Kraśnik, 
Policji, Straży Pożarnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii, dzierżawców obwodów łowieckich na 
terenie gm. Kraśnik oraz organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji, których statutowym 
celem jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.   

§ 1. 
Cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych: 

1. zapewnienie opieki oraz miejsca w schronisku dla zwierząt, zwierzętom bezdomnym            
z terenu Gminy, 

2. lokalizacja miejsc bytowania, zapewnienie opieki oraz dokarmianie wolnożyjących kotów 
na terenie Gminy, 

3. odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, 
4. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, 
5. ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych (sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych 

miotów), 
6. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 
7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach 

drogowych na terenie Gminy, 
8. zapobieganie rozprzestrzenianiu się wścieklizny na terenie Gminy, 
9. zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy,  
10. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami oraz humanitarnego 

traktowania zwierząt.  
Realizacja założonych celów 

§  2.  
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 

1. organizowanie odłowu z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, 



pozostających bez opieki właściciela w stosunku, do których nie istnieje możliwość 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały, a w 
szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi a następnie 
zapewnienie tym zwierzętom miejsca w schronisku, 

2. umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku 
wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły 
właściciela,  

3. zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom 
zebranym z terenu Gminy oraz dla zwierząt, które utraciły właściciela realizowane przy 
współpracy z najbliższym schroniskiem, 

4. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy, oraz 
informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty 
na terenie Gminy w tym na stronach internetowych, 

5. współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli 
dla zwierząt bezdomnych,  

6. zapewnienie w miarę potrzeb opieki kotom wolnożyjącym oraz ich dokarmianie,  
7. uruchomienie punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko-
weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których 
właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp.  

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                       
z udziałem zwierząt realizowane będzie na podstawie porozumienia z lecznicą dla zwierząt 
mającą możliwość świadczenia usług całodobowo,  

9. wskazywanie w miarę potrzeby gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca                
i odpowiednich warunków bytowych dla zwierząt gospodarskich pozbawionych właściwej 
opieki.  

§  3.  
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych oraz ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania 
się zwierząt, realizowane będzie poprzez: 

1. wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających 
pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom, 

2. umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” właścicielom suk, które                             
w  najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt 
właściciela, 

3. umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” wolno żyjących kocic, 
4. zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania „ślepych miotów” winny odbywać się w sposób 

humanitarny i mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii oraz 
realizowane będą na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kraśnik                        
i Lecznicą Zwierząt w Kraśniku, 

§  4.  
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane będzie poprzez: 

1. nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, 
a w przypadku psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras, oraz psów 
zachowujących się agresywnie w kontakcie z obcymi – także obowiązku prowadzenia psa       
w kagańcu na terenach publicznych, 

2. egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego 



obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, 
3. konsekwentne egzekwowane przepisów prawa w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt 

domowych, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku. 
§  5.  

Kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego taktowania 
zwierząt realizowana będzie poprzez:  

1. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do propagowania  
zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych 
oraz standardami opieki nad zwierzętami w celu kształtowania odpowiednich postaw                      
i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt, 

2. nawiązywanie współpracy z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków 
do aktywizacji mieszkańców Gminy w zakresie odpowiedzialnego traktowania zwierząt, 

3. organizowanie konkursów, pogadanek, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na 
temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy                   
z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, 

4. propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych. 
5. w akcję edukacyjną planuje się zaangażować lokalne media w celu uświadamiania 

potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów wynikających z faktu nabycia                 
i posiadania zwierzęcia. 

§  6.  
Źródła finansowania realizacji zadań wynikających z programu: 

1. Rada Gminy Kraśnik uchwalając coroczny budżet, zapewnia według zapotrzebowania 
środki finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności 
zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Na rok 2012 zabezpieczono środki w wysokości 7000,00 zł, powyższa kwota może być 
zwiększona wg zapotrzebowania w trakcie realizacji programu, poprzez zmianę uchwały 
budżetowej. 

3. Środki finansowe wydatkowane będą również w oparciu o Regulamin udzielania zamówień 
publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000,00 
euro, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 17/K/2010 Wójta Gminy Kraśnik z dnia                   
31 grudnia 2010 r. 


