
          

          

UCHWAŁA NR ……/../2023 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

 

z dnia …. marca 2023 r. 

 
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2023 roku” 

 

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

(tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 572) po zasięgnięciu opinii:  

1) powiatowego lekarza weterynarii w Busku -Zdroju  

2) dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy,  

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2023 roku", w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 572) rada gminy corocznie do dnia 31 marca w drodze uchwały określa program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

W celu realizacji zapisów ustawowych opracowano program na rok 2023, który zawiera 

elementy wymagane ustawą, określono również wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację programu.  

Projekt programu przekazano do zaopiniowania  : 

1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; 

2)  dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. 

Ponadto projekt został zamieszczony na stronie internetowej gminy. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr …./../2023 

Rady Miejskiej w Stopnicy 

z dnia … marca 2023 r. 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  

ORAZ ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

 NA TERENIE GMINY STOPNICA W 2023 ROKU. 

 

 
§ 1 Definicje 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 

zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 572),  

2. schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko w Strzelcach nr 108, 28-220 

Oleśnica, prowadzone przez Jarosława Dudzik prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jarosław Dudzik z siedzibą: 25-

900 Cedzyna, ul. Kielecka 19; NIP 6572366372, REGON 260156479, weterynaryjny 

nr identyfikacyjny 26123401 

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

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stopnica w 2023 roku. 

 

§ 2 Cele Programu  

 

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572) 

2) Zapobieganie bezdomności zwierząt. 

 

§ 3 Zadania w ramach programu 

 

W ramach programu Gmina Stopnica realizuje następujące zadania:     

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 schroniskach 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 

 

§ 4 Wykonawcy programu 

 

Realizację zadań w ramach programu prowadzą: 

1. Gmina Stopnica, zwana w dalszej części Gminą. 

2. Schronisko dla zwierząt - Schronisko w Strzelcach nr 108, 28-220 Oleśnica, 

prowadzone przez Jarosława Dudzik prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jarosław Dudzik NIP 6572366372, 

REGON 260156479, weterynaryjny nr identyfikacyjny 26123401 - na podstawie 

umowy podpisanej z Gminą. 



3. Gabinet Weterynaryjny Fox-Vet, lek. wet Małgorzata Banachewicz; 28-130 Stopnica; 

ul. Mickiewicza 5a, tel. 787224643, 

4. Gospodarstwo rolne: Przemysław Kaczmarczyk, Szklanów 19; 28-130 Stopnica, tel. 

697439570, 

5. Koordynatorem z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Stopnica jest Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej Marta Kapusta, tel. 41 3779804, 507 225 748. 

 

 

§ 5 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki 

 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, na podstawie podpisanej 

Umowy ze Schroniskiem w Strzelcach nr 108, 28-220 Oleśnica, prowadzonego przez 

Jarosława Dudzik, weterynaryjny numer identyfikacyjny 26123401, tel. 790452382. 

2. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, na podstawie Umowy z Gabinetem 

Weterynaryjnym Fox-Vet, lek. wet Małgorzata Banachewicz; 28-130 Stopnica; ul. 

Mickiewicza 5a, tel. 787224643, 

3. Zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim z terenu gminy na podstawie 

oświadczenia gospodarstwa rolnego: Przemysław Kaczmarczyk, Szklanów 19; 28-130 

Stopnica, tel. 697439570, 

4. Koordynatorem z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Stopnica jest Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej Marta Kapusta, tel. 41 3779804, 507 225 748. 

 

§ 6 Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

 

Niniejszy Program nie ogranicza ilości wolno żyjących kotów, dla których podejmowana 

będzie opieka. Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie realizowana poprzez: 

1) lokalizację punktów przebywania kotów, 

2) ich dokarmianie poprzez zakup i wydawanie karmy - wolontariuszom którzy mogą się 

zgłosić w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy, pracownikom Referatu Gospodarki 

Komunalnej oraz sołtysom sołectw, na terenie których zlokalizowane zostaną punkty 

przebywania kotów - do sprawowania opieki nad wolno żyjącymi kotami w następującej 

ilości: 

a. 1 kg karmy suchej na 30 dni do jednej sztuki dokarmianego kota , 

i 

b. 8 puszek 400 g karmy mokrej na 30 dni do jednej sztuki dokarmianego kota; 

3) wydawanie skierowań na wykonywanie zabiegów weterynaryjnych (w tym kastracji i 

sterylizacji) przez lekarza weterynarii, o którym mowa w §4 ust. 3 niniejszego 

Programu. 

4) w przypadku ustalenia miejsc, w których przebywają wolno żyjące koty zapewnianie 

zwierzętom w miarę możliwości miejsca schronienia, w szczególności w okresie 

zimowym, poprzez montaż domków/budek dla kotów. 

 

 

§ 7 Odławianie bezdomnych zwierząt 

 

 1. 

1) Na terenie Gminy wprowadza się stałe wyłapywanie bezdomnych zwierząt na każdą 

interwencję oraz informację o przebywaniu bezdomnych zwierząt. 

 

2) Wyłapywaniu, na terenie Gminy Stopnica, podlegają bezdomne zwierzęta, które 

uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka oraz „wałęsają się” bez 



dozoru opiekuna i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod 

opieką której wcześniej przebywały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, 

zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

 

3) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez - Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe Jarosław Dudzik z siedzibą: 25-900 Cedzyna, ul. Kielecka 19, 

posiadający zezwolenie - Decyzja znak: GK.6140.1.2023 z 27.01.2023 roku, na 

podstawie podpisanej umowy. Zwierzęta niezwłocznie od momentu wyłapania 

będą dostarczane do Schroniska w Strzelcach nr 108, 28-220 Oleśnica  w celu 

zapewnienia opieki, przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jarosław Dudzik z 

siedzibą: 25-900 Cedzyna, ul. Kielecka 19, posiadające licencję dla kierowców i osób 

obsługujących transport zwierząt Nr 172/2604/2011, weterynaryjny nr identyfikacyjny 

w odniesieniu do działalności polegającej na transporcie zwierząt – 260428286. 
 

4) Zwierzęta gospodarskie będą przewożone transportem własnym właściciela 

gospodarstwa rolnego przystosowanym do przewozu zwierząt i umieszczane w 

gospodarstwie rolnym: Przemysław Kaczmarczyk, Szklanów 19; 28-130 Stopnica, tel. 

697439570  

 

5) Bezdomne zwierzęta znajdujące się na terenie Gminy Stopnica można zgłaszać do 

koordynatora z ramienia Gminy Stopnica - Kierownika Referatu Gospodarki 

Komunalnej Marta Kapusta, tel.  041 37 79 804 oraz 507 225 748 poza godzinami 

pracy Urzędu.   

 

2. 

W uzasadnionych przypadkach lekarz weterynarii, z którym współpracuje Gmina Stopnica 

uczestniczy przy wyłapywaniu zwierząt np. przy użyciu zastrzyków ze środkami 

usypiającymi.  

 

3. 

Wyłapane bezdomne zwierzęta podlegają przewiezieniu i przekazaniu na podstawie 

umowy lub protokołu przyjęcia: 

a) do schroniska dla zwierząt, z którym Gmina ma podpisaną umowę, 

b) do lecznicy weterynaryjnej, 

c) do gospodarstwa rolnego Pana Przemysława Kaczmarczyka, Szklanów 19, 28-130 

Stopnica tel. 697439570. 

 

4. 

Wyłapane zwierzęta bezdomne, winny być: 

1) sterylizowane lub kastrowane przez lekarza weterynarii określonego w § 4, ust. 3, lub 

w schronisku dla zwierząt określonym w § 4, ust. 1. 

2) wydane nowym właścicielom lub opiekunom, 

3)  usypiane przez lekarza weterynarii określonego w § 4, ust. 3, lub w schronisku dla 

zwierząt określonym w § 4, ust. 1, w przypadkach określonych w Ustawie o ochronie 

zwierząt,   

4) zwłoki uśmierconych zwierząt winny być zutylizowane przez Zakład  Rolniczo – 

Przemysłowy „FARMUTIL HS” SPÓŁKA AKCYJNA, Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 

64 – 810 Kaczory – na podstawie zawartej Umowy.   

 

 



5. 

Osoby dokarmiające bezdomne zwierzęta, z wyjątkiem kotów, w sposób stały (powyżej 7 

dni), poza terenem swojej nieruchomości traktowane będą jako ich opiekunowie, wobec 

których zastosowanie mają przepisy zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku 

w gminie Stopnica. 

 

6. 

1) Urządzenia i środki używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych nie mogą 

stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. Wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez - Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe Jarosław Dudzik z siedzibą: 25-900 Cedzyna, ul. Kielecka 19, posiadający 

zezwolenie - Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica znak: GK.6140.1.2023 z 

27.01.2023 roku 

2) Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkami transportu 

przystosowanymi do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt przez 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jarosław Dudzik z siedzibą: 25-900 Cedzyna, 

ul. Kielecka 19, posiadający licencję dla kierowców i osób obsługujących transport 

zwierząt Nr 172/2604/2011, weterynaryjny nr identyfikacyjny w odniesieniu do 

działalności polegającej na transporcie zwierząt – 260428286. 

3) Transport zwierząt gospodarskich będzie się odbywał środkami transportu 

przystosowanymi do przewozu zwierząt, będącymi własnością gospodarstwa rolnego 

Pana Przemysława Kaczmarczyka, Szklanów 19, 28-130 Stopnica, tel. tel. 697439570. 

 

§ 8 Sterylizacja lub kastracja zwierząt 

 

1. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 

2. Zabiegi określone w pkt. 1 mogą być wykonywane przez lekarza weterynarii, z którym 

Gmina ma podpisaną umowę tj. Gabinet Weterynaryjny Fox-Vet, lek. wet Małgorzata 

Banachewicz; 28-130 Stopnica; ul. Mickiewicza 5a, tel. 787224643, w przypadku 

zwierząt bezdomnych, dla których przeprowadzane są akcje adopcyjne,  

3. Zabiegi określone w pkt. 1 wykonywane dla bezdomnych psów umieszczanych w 

schronisku dla zwierząt, będą realizowane zgodnie z procedurą postępowania przyjętą 

przez schronisko dla zwierząt. 

4. Zabiegom, o których mowa w pkt. 1, nie podlegają zwierzęta, u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

 

§ 9 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez informowanie o 

możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, 

w tym na stronach internetowych Gminy Stopnica: http://umig.stopnica.pl/  

 

§ 10 Usypianie ślepych miotów 

 

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w 

schronisku dla zwierząt bezdomnych - Schronisko w Strzelcach nr 108, 28-220 

Oleśnica, lub w lecznicy dla zwierząt - Gabinet Weterynaryjny Fox-Vet, lek. wet 

Małgorzata Banachewicz; 28-130 Stopnica; ul. Mickiewicza 5a, tel. 787224643, 

2. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania 

ich przez firmę, z którą Gmina ma podpisaną umowę:  Zakład  Rolniczo – 

http://umig.stopnica.pl/


Przemysłowy „FARMUTIL HS” SPÓŁKA AKCYJNA, Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 

64 – 810 Kaczory, tel. 672814385. 

 

 

 

§ 11 Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym. 

 

Wskazanie gospodarstwa oraz przekazanie zwierząt gospodarskich będzie realizowane 

przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, na podstawie 

oświadczenia gospodarstwa rolnego, Przemysław Kaczmarczyk, Szklanów 19, 28-130 

Stopnica. 

 

§ 12 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt realizowane jest poprzez pracownika Gminy Stopnica całodobowo pod 

numerem telefonu 507 225 748, który powiadomi i zapewni w razie potrzeby opiekę 

lekarza weterynarii świadczącego usługi dla Gminy Stopnica na podstawie umowy z 

Gabinetem Weterynaryjnym Fox-Vet, lek. wet Małgorzata Banachewicz; 28-130 Stopnica; 

ul. Mickiewicza 5a, tel. 787224643, lub w ramach jednorazowych zleceń innego 

najbliższego gabinetu weterynaryjnego prowadzonego przez lekarza weterynarii. 

 

§ 13 Finansowanie Programu 

 

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina 

2. W 2023 roku na realizację Programu planuje się kwotę 55.000,00 złotych: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im miejsca w schronisku dla 

zwierząt  - 45.000,00 zł 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 2.000,00 zł 

3) zakup karmy dla bezdomnych psów – 1.000,00 zł 

4) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami, poszukiwanie 

właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 1.000,00 zł 

5) usypianie ślepych miotów – 500,00 zł 

6) sterylizacja i kastracja psów do adopcji – 800,00 zł 

7) szczepienia, odrobaczanie bezdomnych zwierząt – 200,00 zł  

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich – 1.000,00 zł 

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt – 3.500,00 zł 

3. Dopuszcza się możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację Programu w 

trakcie jego realizacji, jeśli środki wymienione w ust 2 okażą się niewystarczające. 

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica do przeniesienia środków 

pomiędzy poszczególnymi zadaniami określonymi w Programie, w zależności od 

bieżących potrzeb Gminy Stopnica w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
                                                                        


