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Załącznik do uchwały nr …/…/2018 
Rady Gminy Andrzejewo 

z dnia …….. 2018 r. 
PROJEKT 

                       
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Andrzejewo na 2018 rok 
 

Wprowadzenie: 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 
winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ust. 1 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. 
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów przebywających  
w granicach administracyjnych Gminy Andrzejewo. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem 
społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

 niekontrolowane rozmnażanie, 
 porzucanie zwierząt przez właścicieli, 
 ucieczki zwierząt, 
 łatwość pozyskiwania zwierząt, 
 panujące mody na dane rasy zwierząt, 
 brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności  

ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

Sterylizacja lub kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz 
domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda 
unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli 
zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjnych. 

Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych oraz  
w budynkach gospodarczych, są elementem ekosystemu wiejskiego, a ich obecność zapobiega 
rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, 
dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach 
ich dotychczasowego schronienia. 

Gmina będzie wspierała osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez 
zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów.    

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1)  Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Andrzejewie, 

2)  Schronisku –  należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski 
Zygmunt, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, 

3) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na 2018 rok. 
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§ 2 

1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Andrzejewo. 

2. Koszty realizacji Programu ponosi Gmina. 

 

Rozdział 2 
CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo  
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację 
zwierząt, w szczególności psów i kotów, 

            2)   zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Andrzejewo, 

            3)  sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

  4)   poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

           5)  odławianie bezdomnych zwierząt, 

           6)  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  
                z  udziałem zwierząt, 

           7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich, 

           8) edukacja mieszkańców gminy na zebraniach wiejskich w zakresie opieki nad      
zwierzętami oraz propagowanie sterylizacji i kastracji psów i  kotów. 

 
Rozdział 3 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 4 

1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko poprzez 
obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do 
Schroniska, w szczególności psów i kotów z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją 
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.   

2. Usypianie ślepych miotów wolno żyjących kocic prowadzone jest  na zlecenie Wójta 
Gminy Andrzejewo przez lekarza weterynarii – Gabinet Weterynaryjny „Animals” lek. 
wet. Andrzeje Berezowski ul. Andrzejewska 1, 18-220 Czyżew. 

Rozdział  4 
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 5 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Andrzejewo realizowane 
jest poprzez odławianie zwierząt bezdomnych przebywających w granicach 
administracyjnych gminy Andrzejewo przez Schronisko oraz zapewnienie im miejsca  
w tym Schronisku. Odławianie  ma charakter stały. 
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2. W przypadkach ewentualnych zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców odławianie 
bezdomnych zwierząt przeprowadzane jest niezwłocznie. 

3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, będzie 
realizowane poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom), 
którzy zarejestrują się w Urzędzie. 

4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych    
właścicieli i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym,                           

2) organizacje społeczne, których statutowym celem działań jest przeciwdziałanie     
bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

 
5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej i udzielanie doraźnej pomocy w 

przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt  realizuje lekarz weterynarii 
Andrzej Berezowski prowadzący gabinet weterynaryjny „Animals”, ul. Andrzejewska 
1, 18-220 Czyżew, który kosztami leczenia na podstawie faktur (rachunków) obciąży 
Gminę.  Zwierzę zdrowe odbierane jest przez Schronisko. 

6. Przypadki zdarzeń ze zwierzętami bezdomnymi można zgłaszać pod numerem telefonu:                        
(86) 2717003 w godz. od 7.30 do 15.30 (w godzinach pracy Urzędu Gminy) oraz pod 
numerem telefonu 606 290 590 (poza godzinami urzędowania), pisemnie na adres 
Urzędu Gminy, ul. Warszawska 36, 03-305 Andrzejewo lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, na adres e-mail: gmina@andrzejewo.pl.  

§ 6 

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne Pana 
Krzysztofa Kańkowskiego w miejscowości Stara Ruskołęka 57.    

 

Rozdział 5 
FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 7 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zaplanowane są  
w budżecie Gminy Andrzejewo na 2017 rok w wysokości 10 000 zł, w tym: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt -  8.000 zł, 

2) usypianie ślepych miotów – 500 zł, 

3) dokarmianie kotów wolno żyjących – 500 zł, 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych                   
z udziałem zwierząt -  1000 zł. 

2. Wydatkowanie środków finansowych będzie realizowane na podstawie umów 
zawartych między gminą Andrzejewo, a podmiotami wykonującymi usługi opisane w 
niniejszym Programie.                                                         


