
 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierz
zwierząt na terenie Gminy Widuchowa.
 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045,
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z 2014
Widuchowa uchwala, co następuje
 
 
      § 1. Przyjmuje się ,,Program opieki nad zwierz
zwierząt na terenie Gminy Widuchowa
 
      § 2. Traci moc Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Widuch
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierz
zwierząt na terenie Gminy Widuchowa.
 
      § 3. Wykonanie uchwały powierza si
 
      § 4. Uchwała podlega 
Zachodniopomorskiego i wchodzi w 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr XI/95/2016 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 02 marca 2016 r. 

cia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno
t na terenie Gminy Widuchowa. 

ie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa
Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045, poz.1890) oraz art.11a ustawy z dnia

(Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r.
ępuje: 

 ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
t na terenie Gminy Widuchowa”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

Traci moc Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 lutego 2015 roku 
cia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno

t na terenie Gminy Widuchowa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym           
) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.            

r. poz.266) Rada Gminy 

tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
cznik do niniejszej uchwały. 

owa z dnia 19 lutego 2015 roku w 
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

ędowym Województwa 
ływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



             Załącznik do 
             Uchwały Nr XI/95/2016 
             Rady Gminy Widuchowa 
             z dnia 02 marca 2016 r. 

 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Widuchowa 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych  i gospodarskich, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela  
lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, znajdujących się na terenie Gminy 
Widuchowa.  
 
§ 2. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz.856, z 2014r. 
poz. 1794, z 2015, poz. 266) program obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt; 
 
§ 3. Wykonawcami Programu są: 

1) Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju Urzędu Gminy Widuchowa  
2) Posterunek Policji w Widuchowej 
3) Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Vet-Agro Serwis” ul. M. Konopnickiej 62,   

64-980 Trzcianka 
4) Lekarze Weterynarii, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy, 
5) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 
6) Osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. 

Rozdział II 
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

 § 4. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących 
zadań: 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt- Vet-Agro Serwis, 
ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, Schronisko dla zwierząt Jędrzejewo 104 gm. 
Czarnków, posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny 30023401, z którym Gmina 
Widuchowa zawarła umowę.  

2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie- dokarmianie kotów wolno 
żyjących będzie odbywało się w okresie zimy, kiedy występują temperatury ujemne.                    
W związku z tym powstanie rejestr tzw. społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, 



prowadzony przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy 
Widuchowa, gdzie zawarte będą następujące informacje: imię i nazwisko oraz miejsce 
zamieszkania społecznego opiekuna wraz z dokładnym adresem przebywania kotów wolno 
żyjących dokarmianych przez opiekunów jak również ich ilość. Opiekunowie będą 
otrzymywali karmę zakupioną przez Urząd Gminy Widuchowa.  

3) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Widuchowa ma charakter stały- zadanie to 
na podstawie stosownej umowy z Gminą będzie wykonywało schronisko Vet-Agro Serwis ul. 
M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka. Odłowione zwierzę poddawane będzie 14 dniowemu 
okresowi kwarantanny, w którym to okresie zwierzę będzie pod opieką weterynaryjną, 
zaszczepione i odrobaczone. Następnie będzie przetrzymywane w godziwych warunkach          
w kojcach zlokalizowanych na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

4) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt- zwierzęta będą 
poddawane sterylizacji albo kastracji po 14 dniach o ile nie znajdzie się właściciel. Koszty 
sterylizacji pokrywa Gmina Widuchowa na podstawie zawartej umowy.   

5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt- zadanie to realizowane będzie przez 
schronisko Vet-Agro Serwis w Trzciance zgodnie z zawartą umową. Schronisko dla 
bezdomnych zwierząt posiada przeszkolonych pracowników w zakresie powierzania im 
wykonywania zadań polegających na pielęgnacji i socjalizacji zwierząt, wyprowadzaniu na 
spacery, poszukiwaniu nowych właścicieli, uczestniczeniu w interwencjach.  Przetrzymywane 
zwierzęta przekazywanie będą do adopcji na podstawie umowy z nowym właścicielem 
zwierzęcia w przypadku, gdy po okresie minimum 7 dni kwarantanny nie zgłasza się 
dotychczasowy właściciel zwierzęcia.  

6) Usypianie ślepych miotów kotów i psów - zadanie to realizowane będzie w porozumieniu           
z Lekarzem Weterynarii, z którym zawarta została stosowna umowa. Niniejsza współpraca 
będzie polegała na dostarczeniu zwierzęcia przez mieszkańców do lekarza, z którym gmina 
zawarła umowę na dokonywanie eutanazji.  

7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich- 
zwierzęta gospodarskie nieposiadające właściciela, które zostały znalezione na terenie Gminy 
Widuchowa lub zostały odebrane właścicielowi, będą przekazywane do gospodarstwa rolnego 
Nr Pl 039235915-001 z siedzibą w Marwicach 11 i będą tam przebywały do momentu 
znalezienia nowych właścicieli. 

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt- zadanie to realizowane będzie w porozumieniu z Lekarzem Weterynarii, z którym 
zawarta została stosowna umowa. Informacje o zwierzętach, które uległy wypadkom 
drogowym na terenie Gminy Widuchowa będzie można zgłaszać pod numerem: 091-416-72-
55 wew. 40 do godziny 1515 (Urząd Gminy Widuchowa), po godzinie 1515- 691183137 
Monika Nowicka lub pod numerem:    091-414-11-71 (Gabinet Weterynaryjny w Chojnie). 

 

Rozdział III 
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 

 
§ 5. 1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Widuchowa. 
       2.W 2016 roku Gmina Widuchowa zabezpieczyła w budżecie kwotę 10 000 zł na realizację zadań 
wynikających z programu. 
 
 
 
 
 



             Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/95/2016   
             Rady Gminy Widuchowa 
             z dnia 02 marca 2016 r.  

  
 
 
 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt, 
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. 
Rada Gminy wypełniając ten obowiązek określa w drodze uchwały corocznie program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Środki finansowe zaplanowane 
na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na 2016 r. Sposób wydatkowania środków jest 
trudny do określenia, ponieważ Gmina nie jest w stanie oszacować ile zwierząt zostanie odłowionych 
w danym roku, ile uśpionych lub dla ilu zostanie udzielona opieka weterynaryjna.  

Zgodnie z art. 11a ust. 7 wyżej cytowanej ustawy projekt programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt został przekazany do zaopiniowania: 
1) Powiatowemu lekarzowi weterynarii w Gryfinie; 
2) Towarzystwu opieki nad zwierzętami w Szczecinie; 
3) Kołom łowieckim- opinia pozytywna.   
Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt został 
zaopiniowany pozytywnie przez organy opiniujące. 


