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UCHWAŁA NR VI/42/15 

Rady Gminy Santok z dnia 30.03.2015r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2015 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.                  

o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 856 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 2015”. 

 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

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

zwierząt na terenie gminy Santok w roku 2015” został przygotowany w oparciu o art. 11a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 856 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 – ZOO 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 

02.01.2015r.  

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

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok w roku 2015. 

§ 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 – ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski,                      

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

3.) Lecznica Weterynaryjna lek. wet. Krzysztof Tymszan, ul. Fredry 9C, 66 – 400 

Gorzów Wlkp. 

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, 
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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. 

 

ROZDZIAŁ 3 

REALIZACJA ZADAŃ 

 

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

1.) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku VET – ZOO 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.) sprawowaniu opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3.) odławianiu bezdomnych zwierząt o charakterze doraźnym interwencyjnym z chwilą 

wystąpienia takich potrzeb, umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt, 

wykonywanie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych, prowadzenie stosownej 

dokumentacji z przekazanych, jak i przetrzymywanych oraz wydawanych zwierząt ze 

schroniska, znakowanie zwierząt w schronisku oraz udzielania wszelkich informacji              

i przekazywania rozliczenia na koniec każdego miesiąca ze stanu posiadania zwierząt 

umieszczanych w schronisku. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest w 

ramach obowiązującej umowy przez schronisko VET – ZOO SERWIS lek. wet. 

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

Czynności związane z wyłapywaniem zwierząt wykonywane będą wyłącznie przez 

przeszkolone w tym celu osoby, przy pomocy specjalistycznego sprzętu, który nie 

będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz ludzi; 

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 – ZOO 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. Właściciel zagubionego 

zwierzęcia przebywającego w schronisku ma prawo do jego odzyskania po 

udokumentowaniu prawa własności (okazanie książeczki zdrowia, zaświadczenia o 

szczepieniu przeciwko wściekliźnie lub inne dokumenty). W przypadku braku 

dokumentów potwierdzających prawo własności dopuszcza się pisemne potwierdzenie 

przez świadków. Zachowanie psa, reagowanie na imię może również stanowić dowód 

aprobujący własność zwierzęcia. Ponadto, właściciel zwierzęcia zostaje zobowiązany 

do pokrycia pełnych kosztów związanych  z odłowieniem, transportem, utrzymaniem 

zwierzęcia w schronisku, szczepieniami, koniecznym leczeniem oraz innymi 
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niezbędnymi zabiegami dotyczącymi tego zwierzęcia do momentu jego odebrania 

przez właściciela; 

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

Weterynaryjnej lek. wet. Krzysztof Tymszan z siedzibą w Gorzowie Wlkp.                      

przy ul. Fredry 9C, bądź  w schronisku VET ZOO – SERWIS lek. wet. Zenon 

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

zawartych stosownych umów; 

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; 

9.)okresowych oględzinach miejsc przebywania zwierząt w schronisku przez 

pracowników Urzędu Gminy Santok. 

2. Realizację zadań powierza się:  

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

ul. M. Konopnickiej 62, 64 – 980 Trzcianka, zgodnie z zawartą umową 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.) Lecznicy Weterynaryjnej lek. wet. Krzysztof Tymszan z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy 

ul. Fredry 9C, na podstawie zawartej stosownej umowy 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 2015r. wskazuje się 

gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana Dariusza Kucner, znajdujące się                           

w miejscowości Stare Polichno przy ul. Nadbrzeżna 1, 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 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§6.  Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu gminy Santok. 
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§7. Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z Programu, zabezpieczone są                  

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

 

ROZDZIAŁ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań 

własnych Gminy. 

W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. 

z 2013r., poz. 856) Rada Gminy corocznie do 31 marca określa w drodze uchwały program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym Programie działań ma na celu 

zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów na terenie gminy Santok, poprzez zapewnienie 

im miejsca w schronisku i opiekę weterynaryjną, poszukiwanie nowych właścicieli, czy też 

intensywną sterylizację lub kastrację, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dla 

mieszkańców gminy Santok. 

 Projekt programu zgodnie ze wskazaniami ustawy o ochronie zwierząt został 

przekazany do zaopiniowania i skonsultowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, 

organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, jak również                  

dzierżawcom bądź zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze gminy.  

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej 

zapisów do realizacji. 

 

 


