
 

 

Tekst ujednolicony 

uchwały nr XXVII/213/13 Rady Gminy Santok z dnia 21.03.2013r., w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Santok na rok 2013, uwzględniający Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody 

Lubuskiego Nr NK-I.4131.107.2013.Azie, z dnia 19 kwietnia 2013r. 

 

Kolor czerwony – przepisy uchylone ww. Rozstrzygnięciem Nadzorczym. 

UCHWAŁA NR XXVII/213/13 

Rady Gminy Santok z dnia 21.03.2013r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2013 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Rada Gminy Santok 

uchwala, co następuje: 

 Rada Gminy Santok uchwala: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok w roku 2013”. 

 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1.1. ”Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Santok w roku 2013” został przygotowany w oparciu o art. 11a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze 

zm.). 

2. Program ma zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym 

również kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1.) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Santok. 

2.) VET – AGRO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski z siedzibą przy                                        

ul. M. Konopnickiej 62, 64 – 980 Trzcianka, należy przez to rozumieć firmę zajmującą 

się wyłapywaniem zwierząt bezdomnych z terenu gminy Santok wraz z 

przetransportowaniem i przetrzymywaniem ich w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt w Jędrzejewie, gmina Czarnków, na podstawie zawartej umowy w dniu 

31.12.2012r. 

3.) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok w roku 2013. 

4.) (uchylony) 

5.) (uchylony) 

6.) (uchylony) 

7.) (uchylony) 

8.) (uchylony) 

9.) (uchylony) 

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Santok. 

2. Realizatorami Programu są: 

1.)  na poziomie Gminy Santok – Wójt Gminy Santok, 

2.) schronisko dla zwierząt VET – AGRO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski,                      

ul. M. Konopnickiej 62, 64 – 980 Trzcianka, 



 

 

3.) Gabinet Weterynarii WETIMAL – BIS, lek. wet. Elżbieta Zawadzka – Malina,  

Wawrów 47a, 66 – 400 Gorzów Wlkp., 

4.) (uchylony) 

5.) (uchylony) 

3. Opiniujący: 

1.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp., ul. Żwirowa 6, 66 – 400   

Gorzów Wlkp., 

2.)  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Borowskiego 31, 66 – 400 Gorzów Wlkp., 

3.)  Koła Łowieckie: 

a) SOKÓŁ, ul. Przy Stadionie 21, 66 – 400 Gorzów Wlkp., 

b) WILK, ul. Orzechowa 3 Janczewo, 66 – 431 Santok, 

c) PUSZCZA NADNOTECKA, ul. Szkolna 7, 66 – 431 Santok, 

d) CELULOZA, ul. Fabryczna 5, 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą, 

e) BORY LUBUSKIE, ul. Błotna 29, 66 – 400 Gorzów Wlkp. 

 

ROZDZIAŁ 2 

CEL PROGRAMU 

 

§ 4. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok, 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz edukacja mieszkańców gminy Santok w zakresie 

humanitarnego traktowania zwierząt. 

 

ROZDZIAŁ 3 

REALIZACJA ZADAŃ 

 

§ 5.1. Realizacja programu, dotyczącego bezdomnych zwierząt, polega na: 

1.) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku VET – AGRO SERWIS  

lek. wet. Zenon Jażdżewski z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64 – 980 

Trzcianka, z którym zawarto stosowną umowę, zapewnienie opieki do czasu adopcji 

lub naturalnego zejścia, znakowanie zwierząt w schronisku, 

2.) odławianiu bezdomnych zwierząt, umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt, 

prowadzenie stosownej dokumentacji, zarówno z przekazanych, jak                                      

i przetrzymywanych zwierząt w schronisku, znakowanie zwierząt w schronisku, 

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

4.) ograniczaniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez zastosowanie zabiegów 

sterylizacji i kastracji zwierząt domowych (psów i kotów), znakowanie zwierząt,  

5.) poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zwrot zwierząt 

zabłąkanych ich właścicielom. Przekazywanie zwierząt bezdomnych nowym 

właścicielom będzie się odbywało wyłącznie za pośrednictwem schroniska dla 

zwierząt VET – AGRO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski, ul. M. Konopnickiej 62 

w miejscowości Trzcianka lub działaczy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z 

siedzibą przy ul. Borowskiego 31 w Gorzowie Wlkp. 

6.) usypianiu ślepych miotów wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy 

weterynaryjnej WETIMAL – BIS, lek. wet. Elżbieta Zawadzka – Malina, Wawrów 

47a, 66 – 400 Gorzów Wlkp., bądź  w schronisku VET AGRO – SERWIS lek. wet. 

Zenon Jażdżewski z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64 – 980 Trzcianka, na 

podstawie zawartej stosownej umowy, 



 

 

7.) wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

8.) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych,                                

w szczególności w przypadkach zdarzeń drogowych oraz odebranych w wyniku 

działań uprawnionych służb i instytucji, wynikających z realizowania zapisów ustawy 

o ochronie zwierząt. 

2. Realizację zadań powierza się:  

1.) VET AGRO – SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski z siedzibą przy                                    

ul. M. Konopnickiej 62, 64 – 980 Trzcianka w   zakresie: 

 a) wyłapywania bezdomnych zwierząt, sterylizacji lub kastracji, znakowania zwierząt 

    w schroniskach dla zwierząt, poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych     

     zwierząt, usypiania ślepych miotów, jak również zapewniania całodobowej opieki 

    weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

2.) Gabinet Weterynarii WETIMAL – BIS, lek. wet. Elżbieta Zawadzka – Malina,       

Wawrów 47a, 66 – 400 Gorzów Wlkp. w zakresie: 

 a) sterylizacji lub kastracji, usypiania ślepych miotów, znakowania, całodobowej 

     opieki weterynaryjnej w przypadku udziału zwierząt poszkodowanych w kolizjach 

    drogowych. 

3. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2013r. wskazuje się 

gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana Mariusza Myszkowskiego, znajdujące się                     

w miejscowości Lipki Wielkie, ul. Szosowa 55, 66 – 431 Santok. 

4. Informacje i interwencje, dotyczące zwierząt, przyjmowane są przez upoważnionego 

pracownika Urzędu Gminy w Santoku pod numerem telefonu: (95) 728-75-17, 500-197-495. 

 

ROZDZIAŁ 4  

(uchylony) 

ROZDZIAŁ 5 

 (uchylony) 

 

ROZDZIAŁ 6 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

§8.  Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu gminy Santok. 

§9. Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z Programu, zabezpieczone są                  

w budżecie gminy Santok, według tabeli stanowiącej załącznik do Programu.  

 

ROZDZIAŁ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

(-) Honorata Brzytwa 

 


