
UCHWAŁA NR XV/135/20 
RADY GMINY W KSIĄŻKACH 

z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Książki w roku 2020. 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r.  poz. 122, 
poz. 1123) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506,  poz.1309, poz.1571, poz.1696 i poz. 1815) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Książki w roku 2020 stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki. 

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

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Macikowski 
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Załącznik do uchwały Nr XV/135/20 

Rady Gminy w Książkach 

z dnia 11 marca 2020 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KSIĄŻKI W ROKU  2020 

§ 1. Celem  Programu jest : 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt; 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt. 

§ 2. 1.  Wykonawcą Programu jest Gmina Książki. 

2. Funkcję nadzorowania działań podejmowanych w ramach Programu realizuje Referat Rolnictwa, 
Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Książki. Wskazany Referat współpracuje w tym zakresie 
z organami Inspekcji Weterynaryjnej. 

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest 
poprzez istniejące Eko Schronisko Dla Zwierząt Zielone Pole Ewa Czajkowska, Ostrowite 50a, 87-400 Golub-
Dobrzyń; 

§ 4. 1.  Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie przez Urząd Gminy Książki, społecznych 
opiekunów kotów i sołtysów. 

2. Zadania, o których mowa w ust.1, realizowane będą poprzez: 

1) kontrolę populacji; 

2) dokarmianie; 

3) zapewnienie schronienia; 

4) zapewnienie opieki weterynaryjnej; 

5) utrzymanie czystości w miejscach bytowania; 

3. Dokarmianie wolno żyjących kotów realizowane będzie przez społecznych opiekunów. 

§ 5. W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt prowadzona będzie edukacja mieszkańców gminy 
w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, praw zwierząt i obowiązków właścicieli zwierząt oraz 
sterylizacja, kastracja bezdomnych zwierząt. 

§ 6. 1.  Na terenie Gminy Książki wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na zasadzie stałych 
interwencji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których 
nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w 
szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt a następnie ich transport do schroniska wskazanego w § 3 będą 
prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania i transportu 
zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

§ 7. 1.  Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku dla Zwierząt. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od ich umieszczenia 
w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji 
w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli. 

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) prowadzącego Schronisko dla Zwierząt na stronach internetowych Schroniska; 
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2) stronie internetowej, facebooku; 

3) ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy; 

§ 9. 1.  Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla 
zwierząt bezdomnych, w lecznicy dla zwierząt (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do 
czworonoga). 

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie, należy 
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza 
weterynarii w sposób humanitarny, tj. narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie. 

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 
odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

§ 10. 1.  W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, których nie może przyjąć 
Schronisko dla Zwierząt, Gmina umieści zwierzę w gospodarstwie rolnym Pana Stanisław Boroch  Osieczek 9, 
87-222 Książki.. 

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie natychmiastowe starania 
w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizowany jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług 
całodobowo - Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet. Tadeusz Waszak, ul.Toruńska9 87-222 Książki. 

§ 12. 1.  Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina. 

2. Sposób wydatkowania środków finansowych jest następujący 

1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca  w schronisku  dla zwierząt. Ograniczenie 
populacji bezdomnych wyłapanych zwierząt poprzez ich sterylizacje i kastrację oraz usypianie ślepych 
miotów -  3300,00zł; 

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej – 600,00zł; 

3) prowadzenie działań edukacyjnych i akcji informatycznej wśród mieszkańców gminy- 100,00 zł; 

4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 100,00zł. 

5) zakup karmy dla bezdomnych kotów – 400,00zł. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Macikowski 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/135/20 Rady Gminy w Książkach

z dnia 11 marca 2020 r.

Zgodnie z art.11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 122,
poz. 1123) Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca,
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Projekt uchwały zgodnie z art. 11a ust. 7 wyżej cytowanej ustawy został przekazany do zaopiniowania.
Program uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wąbrzeźnie, Koła Łowieckiego
„Jedność”, Wojskowego Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” i  Koła Łowieckiego „DARZ BÓR”.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski 
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

  
Podpis: Signature-1134645563 
 Imię: Marek Robert 
 Nazwisko: Macikowski 
 Instytucja: Rada Gminy w Książkach 
 Miejscowość:  
 Województwo:  
 Kraj: PL 
 Data podpisu:  11 marca 2020 r. 
 Zakres podpisu: Cały dokument 
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