
 

                                                                                            Załącznik do uchwały  

                                                                                            Nr XIII/76/2019 

                                                                                            Rady Gminy Solec-Zdrój  

                                                                                            z dnia 3 grudnia 2019 r.  

 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019 roku” 

 

 

WPROWADZENIE  

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 

winien poszanowanie, ochronę i opiekę" (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt).  

 

 Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy w Solcu-Zdroju uchwały w sprawie 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Solec Zdrój w 2019r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o ochronie zwierząt. Program ma zastosowanie do  zwierząt bezdomnych tj. takich  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 oraz zwierząt gospodarskich 

odebranych właścicielom na podstawie decyzji administracyjnej. Większość działań określonych w 

Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa na terenie 

gminy Solec-Zdrój.  

 Głównymi przyczynami bezdomności zwierząt jest przede wszystkim porzucanie zwierząt 

przez właścicieli oraz niekontrolowane rozmnażanie zwierząt bezdomnych. Realizacja zadań 

określonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt.  

 

Rozdział 1. CEL I ZADANIA PROGRAMU 

 

§ 1.1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnianie opieki zwierzętom bezdomnym, 

2) poszukiwanie  właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, 

4) ograniczanie liczby bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację,  a także usypianie 

ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach. 

 

Rozdział 2. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

 

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Solec-Zdrój polega na:  

1) odławianiu bezdomnych zwierząt przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie na 

podstawie zawartej umowy z firmą: „BAROS” Maciej Glijer z siedzibą przy ul. Berezów 76d, 

26-130 Suchedniów, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki, w tym zwłaszcza zagrożenia 

bezpieczeństwa, odławianiu bezdomnych zwierząt przez przeszkolonych w zakresie 

postępowania ze zwierzętami pod względem ich dobrostanu pracowników Referatu Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju tj. Pana Waldemara Korniłowicza, Marcina Pałysa, 

Andrzeja Rzepeckiego i Kamila Kornasia pod kierownictwem  kierownika brygady  Pana 

Henryka Pałysa wyposażonych w odpowiedni do chwytania i transportu sprzęt tj. chwytak, 

klatkę, kaganiec, obrożę, smycz, rękawice ochronne oraz samochód. Odłowione zwierzęta do 



momentu przewiezienia do schroniska przebywać będą w przystosowanych do tego celu boksach 

na terenie oczyszczalni ścieków w Wełninie, 

2) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt 

mieszczącego się w Suchedniowie ul. Berezów 85a - nr weterynaryjny identyfikacyjny 

schroniska 26103401 w celu zapewnienia bezterminowej opieki niezwłocznie od momentu 

wyłapania, na podstawie umowy zawartej  z Maciejem Glijer prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą „BAROS” Maciej Glijer z siedzibą przy ul. Berezów 76d, 26-130 

Suchedniów,  

  3)zapewnianiu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt i w innych sytuacjach kryzysowych, ich leczenie lub poddanie eutanazji  w sytuacji 

kiedy leczenie nie rokuje wyzdrowienia zwierzęcia w ramach zawartej umowy z lekarzem 

weterynarii Panem Wojciechem Nowak z siedzibą lecznicy: Zborów ul. Solecka 25, 28-131 

Solec-Zdrój, 

     4)  poszukiwaniu  właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

   5) wskazaniu gospodarstwa rolnego posiadającego odpowiednie warunki i zapewniającego miejsca 

dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy Solec-Zdrój do czasu ustalenia dalszego 

postępowania z tymi zwierzętami. 

§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizuje Gmina 

poprzez dożywianie kotów wolno żyjących bez zapewnionej opieki oraz podejmowanie interwencji w 

sprawach kotów wolno żyjących bez zapewnionej opieki. 

§ 4. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

1. Podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do 

poszukiwania  właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i 

zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

2. Gmina poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania  właścicieli i oddawania do 

adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania.  

§ 5. Interwencje, o których mowa w § 2. pkt. 1 podejmowane są na podstawie zgłoszeń wpływających 

do  Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju (tel. 41 377 60 39, 41 377 60 41, poza godzinami pracy 515 134 

804) lub Policji  dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt domowych lub gospodarskich, 

które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia 

właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotychczas przebywało, a w szczególności 

zwierząt  rannych w  wypadkach drogowych, w innych sytuacjach kryzysowych, a także 

powodujących zagrożenie bezpieczeństwa. 
 

Rozdział 3. OGRANICZANIE LICZBY BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  

 

§ 6.1. Ograniczanie liczby bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 

bezdomnych, w szczególności psów realizuje Gmina poprzez  przeprowadzanie zabiegów sterylizacji 

albo kastracji zwierząt bezdomnych, dla których przeprowadzane będą akcje adopcyjne.  

2. Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji dotyczyć będzie zwierząt bezdomnych z 

wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na 

stan zdrowia lub wiek. 

3. Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych wykonywane będzie przez 

lekarza weterynarii. 

§ 7.1. Bezdomne odłowione zwierzęta przewożone będą do schroniska na podstawie zawartej 

umowy, a w przypadku zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych do lecznicy weterynaryjnej  na 

podstawie zawartej umowy z lekarzem weterynarii. 

2. W ramach  zawartej umowy  podmiot  zapewnia wykonywanie zabiegów kastracji albo sterylizacji 

psów, które zostały odłowione z terenu gminy Solec-Zdrój, o ile wcześniej nie zostały poddane 

takiemu zabiegowi. Zabiegi te wykonywane będą przez lekarza weterynarii zgodnie z procedurą 

postępowania przyjętą przez schronisko. 



§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt oraz w innych sytuacjach kryzysowych realizuje Gmina poprzez zawarcie umowy z 

lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym z terenu 

Gminy. 

§ 9.1. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów bezdomnych zwierząt. 

2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie ślepe mioty gdy nie ma możliwości zapewnienia dla nich 

właścicieli. 

3. Zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt. 1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii. 

 

Rozdział 4. ZAPEWNIENIE OPIEKI ZWIERZĘTOM GOSPODARSKIM 

 

§ 10. Zwierzęta gospodarskie bezdomne oraz czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na 

podstawie decyzji administracyjnej  zostaną czasowo umieszczone w gospodarstwie rolnym w 

miejscowości Piestrzec 23, 28-131 Solec-Zdrój. 

 
Rozdział 5. FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostały w 

budżecie Gminy Solec-Zdrój na rok 2019 w wysokości 39 000 zł. Środki w kwocie 38 000 zł,  

wydatkowane będą na usługi, w tym  usługi weterynaryjne, odławianie bezdomnych zwierząt, 

transport  i zapewnianie im miejsca w schronisku, utylizacja zwłok zwierząt, 1000 zł  zakup karmy 

dla zwierząt objętych realizacją Programu i inne zakupy.   

 

 

 


