
 

UCHWAŁA NR …..... 

RADY GMINY BEDLNO 

z dnia ………….. 2022r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2022 r. 

 

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

(Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2021r. poz. 638, 1718 i 1728) Rada Gminy Bedlno uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2022r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt uchwały 

 27.01.2022r. 

/-/ Wójt Gminy 

Józef Ignaczewski 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do uchwały Nr ............................... 

Rady Gminy Bedlno  

z dnia ……….. 2022r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Bedlno w 2022r. 

 

 

Rozdział 1 

Cel programu 

 

§ 1. Program określa działania niezbędne do zapewnienia prawidłowej opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegające bezdomności zwierząt, które będą zrealizowane w 2022r. na 

terenie Gminy Bedlno. 

 

 

Rozdział 2 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

 

§ 2.  Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Bedlno będą wyłapywane i przekazywane do Schroniska 

dla bezdomnych zwierząt pod nazwą: PSIAKOWO i spółka (zwanego dalej Schronisko), 

zlokalizowanego w Piotrowicach 24A, 99-423 Bielawy, prowadzonego przez TOMVET - 

PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu, ul. Chełmońskiego 31, 

99-400 Łowicz. 

§ 3. Warunki przebywania zwierząt w schronisku uregulowane są w zawartej umowie. 

 

 

Rozdział 3 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Bedlno realizowana będzie poprzez: 

1) zmniejszenie populacji wolno żyjących kotów przez interwencyjne ich wyłapywanie, sterylizację 

lub kastrację i ponowne wypuszczenie w miejscu ich bytowania; 

2) leczenie, sterylizację lub kastrację zlecone przez Gminę do wykonania przez TOMVET - 

PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu, ul. Chełmońskiego 31, 

99-400 Łowicz; 

3) dokarmianie kotów przez Gminę w okresach, gdy samodzielne zdobycie pokarmu przez 

zwierzęta, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (np. zima) będzie trudne; 

4) dokarmianie kotów będzie prowadzone na terenie ich przebywania za zgodą i w porozumieniu z 

właścicielem lub zarządcą terenu. 

 

 

Rozdział 4 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

 

§ 5.  Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Bedlno ma charakter stały, zgłoszenia 

od mieszkańców są weryfikowane przez Gminę Bedlno i zlecane do wykonania podmiotowi: 

TOMVET - PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu,                         



ul. Chełmońskiego 31,  99-400 Łowicz. 

§ 6.  Wyłapywanie może być prowadzone tylko za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie 

będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia               

i bólu. 

§ 7.  Wyłapane zwierzęta domowe niezwłocznie przewożone są do Schroniska. 

§ 8. Wyłapane zwierzęta gospodarskie umieszczone będą w gospodarstwie rolnym wskazanym                   

w § 16  17 Programu. 

§ 9. Wyłapane zwierzęta podlegają: 

1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii; 

2) koniecznej pomocy weterynaryjnej; 

3) umieszczeniu w boksie przeznaczonym na kwarantannę.  

 

Rozdział 5 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

 

§ 10. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku na 

podstawie umowy z TOMVET - PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w 

Łowiczu. 

2. Zabiegi wymienione w ust. 1 mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają: 

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia 

się właściciela lub opiekuna; 

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia 

lub wiek. 

 

 

Rozdział 6 

Plan sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właściciela 

 

§ 11 1. Wprowadza się na terenie Gminy Bedlno plan sterylizacji i kastracji oraz trwałego 

znakowania (chipowania) psów i kotów, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub 

innych osób, pod których opieką zwierzęta te pozostają. W ramach planu zabiegi te są w całości 

finansowane ze środków przeznaczonych na realizację Programu i wykonywane przez Przychodnię 

Weterynaryjną lek. wet. Oskar Czechoński, ul. Ignacego Krasickiego 63, 99-320 Żychlin. 

2. O dofinansowanie zabiegów o których mowa w ust. 1 ubiegać się mogą pełnoletni właściciele 

psów i kotów lub inne osoby, pod których opieką zwierzęta pozostają, będący mieszkańcami gminy 

Bedlno. 

3. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest dokonanie kolejno następujących czynności: 

1) złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku do Wójta Gminy Bedlno o dofinansowanie 

wykonania zabiegów wraz z aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie; 

2) otrzymanie pisemnej informacji o akceptacji wniosku i skierowania na wykonanie zabiegów w 

zakładzie o którym mowa w ust. 1, z którym Gmina Bedlno posiada zawartą umowę. Skierowania 

zachowują ważność przez okres miesiąca od daty wystawienia; 

3) zakwalifikowanie zwierzęcia do zabiegów i ich zrealizowanie w zakładzie, o którym mowa w 

ust. 1. 

4. Do dofinansowania zalicza się tylko usługę wykonania zabiegów sterylizacji/kastracji (w tym 

niezbędnych leków) oraz trwałego oznakowania zwierzęcia w ramach profilaktyki związanej z 

zapobieganiem bezdomności zwierząt. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją 

przedmiotowej usługi, np. koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej, koszty opieki po 

zabiegowej, w tym zakupu dodatkowych leków - ponosi właściciel lub opiekun zwierzęcia. 

5. W ramach realizacji planu każdy pies albo kot poddany zabiegowi sterylizacji/kastracji zostaje 

trwale oznakowany przez wszczepienie chipa. Zwierzę nie zostanie oznakowane, jeżeli już 



wcześniej wszczepiono mu chip. Każde oznakowane zwierzę zostaje wpisane przez zakład o 

którym mowa w ust. 1, do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych - Safe-Animal. 

6. Wnioskodawcy posiadający więcej niż jedno zwierzę domowe (psa, kota), mogą w bieżącym 

roku budżetowym uzyskać dofinansowanie, o którym mowa w ust. 4, maksymalnie na 

sterylizację/kastrację dwóch zwierząt. Z możliwości wykonania zabiegów finansowanych przez 

Gminę Bedlno wyłączone są zwierzęta utrzymywane przez właścicieli w ramach zorganizowanej 

hodowli, prowadzonej w celach zarobkowych. 

7. Udzielenie dofinansowania uzależnione jest od wykonania zabiegów nie później niż do dnia 30 

listopada 2022 r. 

8. Ostateczna decyzja co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegów należy do 

lekarza weterynarii, który ocenia czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na 

jego przeprowadzenie. 

9. W ramach realizacji Planu sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właściciela dopuszcza 

się wsparcie organizacji pozarządowych, na zasadach określonych w odrębnych umowach 

zawartych z tymi organizacjami. 

 

 

Rozdział 7 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 

§ 12. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez Schronisko, 

głównie poprzez oddawanie zwierząt tam przebywających do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt 

przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska, organizację imprez promujących 

adopcję zwierząt oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych opiekunów                    z 

organizacjami pozarządowymi, statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt. 

2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Gmina oraz organizacje 

pozarządowe (zajmujące się problematyką bezdomnych zwierząt), poprzez prowadzenie akcji 

informacyjnych i promocyjnych. 

§ 13. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie Schronisko podejmuje próbę ustalenia 

dotychczasowego właściciela, poprzez sprawdzenie zapisanych w bazie danych informacji oraz 

nawiązanie kontaktu z właścicielem. 

§ 14. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu 

kwarantanny przez okres 14 dni i po przeprowadzeniu niezbędnych zabiegów lekarsko-

weterynaryjnych.  

§ 15. Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia, po podpisaniu umowy 

adopcyjnej ze Schroniskiem. 

 

 

Rozdział 8 

Usypianie ślepych miotów 

 

§ 16. Ślepe mioty, którym nie ma możliwości zapewnienia właścicieli będą usypiane. Usługę tę na 

zlecenie Gminy wykonywać będzie podmiot: TOMVET - PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz 

Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu. 

 

 

Rozdział 9 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

 

§ 17. Gospodarstwo rolne zlokalizowane pod adresem: Florianów 31, 99-311 Bedlno przyjmuje                        

i zapewnia opiekę zwierzętom gospodarskim z terenu tutejszej gminy. 

 



 

Rozdział 10 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                       

z udziałem zwierząt 

 

§ 18. Całodobową pomoc weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych 

sprawuje Adam Mokrzanowski Gabinet Weterynaryjny „Igma Wet” Wojszyce 79a, 99-311 Bedlno. 

 

 

 

Rozdział 11 

Finansowanie Programu 

 

§ 19. 1. Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Bedlno 

na rok 2022 w wysokości 38 500,00 zł. Wydatkowanie środków na realizację zadań przewidzianych 

w Programie planuje się w następujący sposób: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt w wysokości 

13 000,00 zł; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w wysokości 300,00 zł; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt w wysokości 400,00 zł; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt w wysokości 

1 000,00 zł; 

5) sterylizacja i kastracja oraz trwałe znakowanie zwierząt posiadających właściciela – 

10 000,00 zł, z czego 5 000,00 zł pochodzi ze środków własnych Gminy, a 5 000,00 zł 

stanowić będzie darowizna otrzymana przez Gminę Bedlno od Ogólnopolskiej Fundacji na 

Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą w Bieruniu; 

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt w wysokości 200,00 zł; 

7) usypianie ślepych miotów w wysokości 500,00 zł; 

8) zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w wysokości 100,00 zł; 

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                       

z udziałem zwierząt w wysokości 13 000,00 zł. 

2. Środki finansowe określone w ust. 1 wydatkowane będą poprzez zawieranie umów o świadczenie 

usług i dostaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

do  Uchwały Nr  ………../22  Rady Gminy Bedlno  z dnia …………….. r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2022 r. 

 

 

 

Art. 11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2021r. poz. 638 ze 

zm.) nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia corocznie do dnia 31 marca, w drodze uchwały 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.                        

W związku z powyższym, podjęcie przez Radę Gminy Bedlno przedmiotowej uchwały w celu 

realizacji nałożonych ustawą na gminę obowiązków w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz zapobiegania tej bezdomności jest uzasadnione. Uchwałę przyjmuje się po 

zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacji społecznych, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy oraz 

dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Bedlno. 

 


