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„GMINNY PROGRAM ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZ ĄT DOMOWYCH  NA 

TERENIE GMINY SOLINA” 
 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Solina uchwały w 
sprawie „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na 
terenie Gminy Solina”, jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).  
 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne. 

 
§ 1. 

Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w 
szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych 
Gminy Solina. 

§ 2. 
Celem niniejszego programu jest: 
 1) zapobieganie bezdomności psów i kotów, 
 2) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na 
właścicielach domowych psów i kotów, 
 3) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów,  
 4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 5) popularyzacja form utrzymania psów oraz kotów, 
 6) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do 
zwierząt. 
  7) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Solina, poprzez: 
- sukcesywne wyłapywanie z terenu Gminy wałęsających się psów i kotów, w 
sposób humanitarny i bezbolesny dla zwierząt, 
- pomoc w znajdowaniu opiekunów do zwierząt, których właściciele z waŜnych 
powodów Ŝyciowych zmuszeni są do ich wydania oraz zwierząt bezdomnych, 
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Solina, w 
szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, 
wprowadzanie mechanizmów finansowych zachęcających mieszkańców do 
dokonywania adopcji zwierząt oraz zapewnienie im miejsca w schronisku, 
- zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez ich 
sterylizację, kastrację jak i usypiania ślepych miotów, 
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich, 
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt. 
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§ 3. 
Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 
 1) Gminie - naleŜy przez to rozumieć Gminę Solina, 
 2) Wójcie - naleŜy przez to rozumieć Wójta Gminy Solina, 
 3) Ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.). 
 

§4 
Wójt Gminy, przekładając Radzie Gminy coroczny projekt budŜetu, będzie 
planował w nim środki finansowe na realizację zadań Gminy, związanych z 
przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt. 
 

§5 
Działania związane z realizacją „Programu” prowadzą: 

1) Wójt Gminy Solina, 
2) Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Handlu – Urzędu Gminy Solina, 
3) Schroniska dla bezdomnych zwierząt, 
4) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona 

zwierząt, 
5) Podmioty gospodarcze zajmującymi się prowadzeniem schronisk dla 

zwierząt, przytulisk lub hoteli, posiadające uprawnienia na wyłapywanie i 
utrzymywanie zwierząt bezdomnych. 

 
Rozdział II 
Edukacja. 

 
§ 6 

    1. Wprowadza się działania edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie 
poziomu wiedzy mieszkańców Gminy w zakresie obowiązków, jakie ciąŜą na 
osobach utrzymujących psy lub koty. 
  2. Do podstawowych działań, które będzie wykonywać Gmina w zakresie 
realizacji postanowień ust. 1 naleŜą: 
 1) rozpowszechnianie ulotek i plakatów propagujących odpowiednie warunki 
utrzymywania psów i kotów, 
 2) wspieranie druku w lokalnej prasie w zakresie artykułów poświęconych 
prawom zwierząt, obowiązkom ich właścicieli oraz propagujących 
odpowiedzialne posiadanie zwierząt. 
 3) wspomaganie działań w zakresie edukacji dzieci i młodzieŜy uczęszczającej 
do placówek oświatowych z terenu Gminy, poprzez:  
- nauczycieli w szkołach, w zakresie promowania i propagowania wśród uczniów 
zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i 
hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami jak i potrzebą 
ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, 
- organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieŜy na temat 
humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we 
współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, 
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- organizowanie dla młodzieŜy szkolnej wyjazdów do schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, 
- aktywowanie wolontariatu na rzecz prowadzenia opieki nad bezdomnymi psami 
lub kotami, 
- współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym 
celem jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do 
aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu 
organizacjach. 
 

Rozdział III 
Zapobieganie bezdomności psów i kotów. 

 
§ 7 

   1. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla porzuconych psów i kotów 
odpowiadają w pełnym zakresie ich dotychczasowi właściciele. 

2. Gmina będzie wspierać poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych 
psów i kotów poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych, zachęcających do 
zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem. 

3. Gmina załoŜy i będzie prowadziła rejestr osób zainteresowanych adopcją 
porzuconych psów lub kotów. 

4. Realizacja programu bezdomności zwierząt polegać będzie przede 
wszystkim na: 

- zmniejszeniu populacji bezdomnych psów i kotów poprzez ich sterylizację i 
kastrację oraz wprowadzeniu mechanizmów finansowych, zachęcających 
właścicieli do jej wykonywania, 
- wyłapywaniu bezdomnych i wałęsających się psów i kotów, które prowadzone 
będzie w zaleŜności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, policję, 
organizacje społeczne lub zarządców nieruchomości. 
- podejmowanie z ulic i dróg gminnych potrąconych lub padłych zwierząt. 
 

§ 8 
    1. W celu rozwiązywania problemu bezdomności psów i kotów na terenie 
Gminy przewiduje się prowadzenie współpracy z osobami i instytucjami 
zajmującymi się opieką nad bezdomnymi zwierzętami. 
  2. Jako podstawowe formy współpracy, o której mowa w ust. 1 zakłada się: 
- prowadzenie wspólnych akcji zmierzających do zapewnienia właścicieli 
bezdomnym psom i kotom, 
- wymianę informacji na temat porzuconych oraz źle traktowanych zwierząt w 
celu dochodzenia od ich właścicieli naleŜytej opieki nad posiadanymi 
zwierzętami. 
- wyłanianie i podpisywanie umów z podmiotami gospodarczymi zajmującymi 
się prowadzeniem schronisk dla zwierząt, przytulisk lub hoteli, które posiadają 
stosowne uprawnienia na wyłapywanie i utrzymywanie zwierząt bezdomnych 
oraz dostarczonych w wyniku działania interwencyjnego tj. zebranych z miejsc 
publicznych zwierząt bezdomnych, zagraŜających bezpieczeństwu ludzi lub 
rannych w wypadkach drogowych, 
- tworzenie baz danych mieszkańców zainteresowanych adopcją zwierząt, 
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- poszukiwanie chętnych do adopcji poprzez bezpośrednie działania w terenie jak 
i stronę internetową urzędu. 
- tworzenie wśród mieszkańców warunków finansowych, wspomagających 
adopcję, 
- zlecenie podmiotom gospodarczym posiadających stosowne uprawnienia lub 
gabinetom weterynaryjnym usług polegających na wykonywaniu sterylizacji, 
kastracji lub usypianiu ślepych miotów. 
 

§9 
1. Gmina zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie w wysokości 

50% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców oraz kosztów usypiania 
ślepych miotów. 

2. Dofinansowanie kosztów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów będzie 
dotyczyło maksymalnie 3 szt. zwierząt rocznie. 

3. Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji przysługuje wyłącznie 
mieszkańcom Gminy. 

4. Dofinansowanie kosztów kastracji i sterylizacji psa przysługuje 
mieszkańcom, którzy poddały psa szczepieniu przeciw wściekliźnie. 

5. Ustala się następujące zasady uzyskiwania dofinansowania zabiegów: 
- Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie 
zabiegów sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów, 
dofinansowywanych przez Gminę, 
- właściciel zwierzęcia, w celu dokonania zabiegu sterylizacji, kastracji lub 
usypienia, zgłasza się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt i po 
dokonaniu zabiegu opłaca 100% kosztów zabiegu, w/g ceny ustalonej w umowie 
zawartej pomiędzy Gminą a Zakładem Leczniczym, 
- Gmina, na podstawie dowodu księgowego (faktury) wystawionego przez 
Zakład Leczniczy, dokonuje zwrotu wniesionej przez właściciela zwierzęcia 
opłaty za zabieg w jego 50% wysokości, na wskazane konto bankowe. 

 
Rozdział IV 

Adopcja psów i kotów. 
 

§ 10 
    1. Gmina zastrzega sobie podjęcie decyzji o oddaniu zwierzęcia do adopcji, w 
zaleŜności od moŜliwości spełnienia wymaganych wymogów stawianych 
adoptującemu oraz jego zobowiązania się do: 
a) zapewnienia zwierzęciu właściwej opieki, humanitarnego traktowania i 
właściwych warunków utrzymania, 
b) zapewnienia zwierzęciu opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz 
stosowanie profilaktycznych szczepień ochronnych i koniecznych zabiegów 
weterynaryjnych, 
c) w przypadku takiego wymogu - zaopatrzenia zwierzęcia w obroŜę, 
d) zapobiegania niekontrolowanemu ich rozmnaŜaniu, 
e) nie sprzedawania ani nie przekazywania zwierzęcia innej osobie, a o jego 
zaginięciu lub padnięciu wraz z wyjaśnieniem okoliczności, powiadomić Gminę. 
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  2.  W przypadku adopcji bezdomnego psa z terenu Gminy Solina, nowy 
właściciel otrzyma rekompensatę części kosztów utrzymania psa w wysokości do 
500 zł, przeznaczonych na zakup karmy, akcesoriów, zabiegów weterynaryjnych 
lub budy dla psa. 
    3.  W przypadku adopcji bezdomnego kota z terenu Gminy Solina, nowy 
właściciel otrzyma rekompensatę części kosztów utrzymania kota w wysokości 
do 200 zł, przeznaczonych na zakup karmy, akcesoriów, zabiegów 
weterynaryjnych lub kojca dla kota. 
  4. Rekompensata, o której mowa w ust. 2 i 3 wypłacana będzie po podpisaniu 
stosownej umowy adopcyjnej i przedstawieniu faktury za zakup akcesoriów dla 
psa lub kota, ewentualnie wykonaniu zabiegów weterynaryjnych. Właściciel ma 
trzy miesiące na realizację rekompensaty, liczone od dnia podpisania umowy 
adopcyjnej. 
   5. Wprowadza się ograniczenie wysokości rekompensaty do kwoty 1500 zł lub 
600 zł. na jedną rodzinę, która moŜe adoptować maksymalnie trzy psy lub trzy 
koty, w ramach niniejszego programu. 
  6. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli warunków, w jakich przebywają 
adoptowane zwierzęta.  
  7. W przypadku, gdy kontrola wykaŜe, Ŝe któryś z powyŜszych punktów nie 
został spełniony, Gmina ma prawo Ŝądać zwrotu całej wypłaconej dotychczas 
dotacji oraz zabrać adoptowane zwierzęta. 
 

§ 11 
Gmina odmówi oddania zwierzęcia do adopcji, jeŜeli wnioskujący o adopcję nie 
gwarantuje spełnienia warunków określonych w § 10. 
 

§ 12 
Przy realizacji programu adopcji Gmina będzie współpracowała z organizacjami 
zajmującymi się opieką nad zwierzętami oraz schroniskami dla bezdomnych 
zwierząt. 
 

Rozdział V 
Rejestracja zwierząt adoptowanych 

 
§ 13 

   1. Pracownik Urzędu Gminy, działający w imieniu Wójta dokonuje rejestracji 
adoptowanego zwierzęcia oraz spisuje rejestr-umowę z nowym właścicielem psa 
lub kota.  
  2. Ewidencja adoptowanych psów i kotów będzie prowadzona w Referacie 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu - Urzędu 
Gminy Solina z/s w Polańczyku. 
  3. Wzór druku rejestracji – umowy adopcyjnej zwierzęta oddanego do adopcji 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu. 
                                                                                                                                          Załącznik nr 1 do 

                                                                                                                   „GMINNEGO PROGRAMU  ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI  
                                                                                                                   ZWIERZĄT DOMOWYCH  NA TERENIE GMINY SOLINA” 
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 REJESTR – UMOWA ADOPCYJNA Nr ........... 
 
Rejestr i adopcja dotyczy psa/kota * przekazywanego w adopcj ę w zwi ązku: 
 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
Dane osobowe osoby adoptuj ącej psa /kota: *                   Dane osobowe dotychczasowego opi ekuna: * 

 
 
Imię i nazwisko: ......................................................                 Imię i nazwisko: .......................................................... 
Adres zam:       ........................................................                Adres zam:       ........................................................... 
Pesel:               ........................................                                 Pesel:               ............................................... 
Nr dow. osob. ..........................................                                Nr dow.osob.     ............................................... 
Telefon           ..........................................                                Telefon:              .............................................. 
e-mail:             ..........................................                                e-mail:                .............................................. 
 
 
Umowa dotyczy adopcji psa/kota o imieniu: .......................................... 
płeć zwierzęcia: .................................. wiek: .........................................  umaszczenie; .............................................. 
Znaki szczególne: ......................................................................................................................................................... 
Po kastracjj:        TAK *        NIE* 
 
ADOPTUJĄCY zobowi ązuję się, Ŝe: 
 

1. Zapewni ę psu/kotu odpowiednie wy Ŝywienie, czyst ą wod ę i ciepłe schronienie, 
2. Zapewni ę stał ą opiek ę weterynaryjn ą w razie choroby zwierz ęcia, a tak Ŝe jego regularne 

szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zalec eniem lekarza weterynarii, 
3. Powiadomi ę osob ę/podmiot przekazuj ący w razie choroby, zagini ęcia lub śmierci zwierz ęcia, 
4. Nie oddam zwierz ęcia osobom trzecim, nie przeka Ŝe go do schroniska, nie wyrzuc ę go. 
5. Nie rozmno Ŝę powierzonego mi zwierz ęcia, wykastruj ę je zaraz pop osi ągni ęciu dojrzało ści 

płciowej (nie dotyczy zwierz ąt kastratów), 
6. W najdogodniejszy sposób (list, e-mail, telefon)  będę udzielał informacji osobie/podmiotowi 

oddaj ącej(go) o przystosowaniu si ę zwierz ęcia do nowych warunków Ŝycia, 
7. Zabezpiecz ę pomieszczenia siatk ą (w budynkach wielokondygnacyjnych) przed wypadni ęciem 

zwierz ęcia z okna lub balkonu. 
 
Przekazujący zwierzę do adopcji zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli jak i odebrania zwierzęcia, jeŜeli 
stwierdzi jakiekolwiek działania przeciwko zwierzęciu, niezgodne z ustawą o ochronie zwierząt. 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe, Ŝe któryś z powyŜszych punktów nie został spełniony, 

Gmina ma prawo Ŝądać od adoptującego zwrotu całej wypłaconej dotychczas kwoty dotacji. 

 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
            .........................................................                                     ........................................................... 
             Czytelny podpis osoby adoptującej                                  Podpis osoby/podmiotu przekazującej(go) 
 
 
 
............................................................... 
                   Miejscowość, data 
 
Rejestr – umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz dla adoptującego 
zwierzę, drugi dla przekazującego. 
 
 

 


