
                                                                                                                                                                     
Załącznik  

do uchwały ……………./2023 

Rady Gminy Rychtal 

z dnia ………..  2023 r. 

                                                                                                                                                                      

PROJEKT 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Rychtal na rok 2023 

 

 

 

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Ilekroć mowa jest o: 

1. Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt bezdomnych, z którym 

Wójt Gminy Rychtal podpisał umowę – Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

PSIA OSTOJA, ul. Szkolna 14 Pieczyska,  98-400 Wieruszów; 

2. Gospodarstwie rolnym wskazanym przez Urząd należy przez to rozumieć gospodarstwo 

rolne Proszów 15, 63-630 Rychtal; 

3. Zakładzie leczniczym, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny Zwierzak lek. 

med. Radosław Pruban , Granice 34, 63-620 Trzcinica; 

4. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rychtal w 2023 roku; 

5. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rychtal; 

6. Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Rychtal. 

 

 

Rozdział 2 

Cele programu 

 

§ 2 

 

Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

 

 

§ 3 

 

Zadanie priorytetowe Programu to: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3. odławianie bezdomnych zwierząt; 

4. ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 

5. obligatoryjna kastracja lub sterylizacja zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

6. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 



7. usypianie ślepych miotów; 

8. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

9. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt; 

10. plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie; 

11. wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu. 

 

Rozdział 3 

Realizacja zadań 

 

§ 4 

 

1. Bezdomne zwierzęta domowe z terenu Gminy mają zapewnione miejsce  

w Schronisku, na podstawie umowy zawartej w tym zakresie. Do zakresu działań 

schroniska w zakresie objętym umową należy w szczególności:  

aa))  odławianie bezdomnych zwierząt; 

bb))  opieka nad zwierzętami w ramach umowy z prowadzącym schronisko; 

cc))  obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt oraz usypianie ślepych miotów; 

dd))  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

ee))  wyłapywanie szczególnie groźnych bezpańskich psów. 

2. Bezdomne zwierzęta gospodarskie z terenu Gminy mają zapewnione miejsce  

w gospodarstwie rolnym. 

3. Zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt przez zakład leczniczy, z którym Gmina zawarła umowę. 

4. Realizacja zadań określonych w Programie odbywać się będzie zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 

r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U.  

z 1998 r., Nr 116, poz. 753) 

 

§ 5 

 

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy odbywać się będzie w sposób 

stały, po dokonaniu zgłoszenia do Urzędu Gminy – Referat Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej tel. 62 78 16 820 lub 502 439 312– o błąkających się bez opieki 

zwierzętach.  

2. Pracownik Urzędu zgłasza telefonicznie konieczność odłowienia zwierzęcia 

pracownikom Schroniska, którzy po odłowieniu zwierzęcia transportują je do 

Schroniska. 

3. Odłowione zwierzęta domowe przewożone są do Schroniska. Bezdomne zwierzęta 

gospodarskie lokowane są w gospodarstwie rolnym wskazanym przez Urząd. 

4. W przypadku odłowienia zwierząt rannych, zwierzęta te kierowane są do zakładu 

leczniczego. 

 

 

 

 

 

 



§ 6 

 

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami polegać będzie na ustaleniu miejsc bytowania tych 

zwierząt, dokarmianiu, dostarczaniu wody pitnej oraz zgłaszaniu problemów 

zdrowotnych. 

2. Znalezione wolno żyjące koty, których właścicieli nie można ustalić, zostaną 

nakarmione w miejscu ich przebywania. 

3. W razie potrzeby wolno żyjącym kotom, o których mowa w ust. 1, zostanie zapewniona 

opieka weterynaryjna w zakładzie leczniczym. Usługi lekarsko-weterynaryjne będą 

świadczone przez Gabinet Weterynaryjny Zwierzak lek. med. Radosław Pruban , 

Granice 34, 63-620 Trzcinica. 

4. Po zakończeniu leczenia, profilaktyki, bądź okresu rekonwalescencji po zabiegu koty 

wolno żyjące będą wypuszczane w miejscu dotychczasowego bytowania. 

 

 

§ 7 

 

1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów, realizuje Schronisko poprzez 

przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt bezdomny pochodzących                   

z terenu Gminy i przyjętych do Schroniska. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza 

weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od 

umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela zwierzęcia. 

 

 

§ 8 

 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

11..  Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym  

i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

22..  Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie 

działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie 

ogłoszeń o znalezionych bezdomnych zwierzętach i zwierzętach do adopcji na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Rychtal rychtal.pl . 

 

§ 9 

 

1. W przypadku zwierząt oddanych do schroniska, usypianie ślepych miotów bezdomnych 

suk i kotek w celu zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych przeprowadzane będzie 

przez lekarza weterynarii sprawującego opiekę weterynaryjną w schronisku z którym 

gmina ma zawartą umowę. 

2. W przypadku zwierząt nieprzebywających w schronisku, usypianie ślepych miotów suk 

i kotek przeprowadzane będzie w Gabinecie Weterynaryjnym Zwierzak lek. med. 

Radosław Pruban , Granice 34, 63-620 Trzcinica. 

3. Usypianie ślepych miotów należy dokonywać w pierwszej lub drugiej dobie życia,                    

a najlepiej natychmiast po porodzie. 

http://www.rychtal.pl/


4. Faktyczna przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje lekarz (weterynarz) 

dokonujący tej czynności. 

5. Wszelkie zabiegi wykonywane będą w sposób humanitarny i z poszanowaniem praw 

zwierząt. 

 

§ 10 

 

1. Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Rychtal odbywać się 

będzie w ramach planu sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, który polegać będzie 

na dofinansowaniu przez gminę zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych 

właścicielom zwierząt, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy. 

2. Gmina pokryje w 100% koszty zabiegu sterylizacji/kastracji psów i kotów 

posiadających właścicieli, będących mieszkańcami Gminy. 

3. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest dopełnienie obowiązku zaszczepienia psa 

przeciwko wściekliźnie oraz uiszczenie opłaty od posiadania psa w wysokości i na 

zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Rychtal lub złożenie 

oświadczenia dotyczącego podstaw zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty od 

posiadania psa.  

4. Wnioski na realizację zabiegów, o których mowa w ust. 3, realizowane będą według 

kolejności wpływu.  

5. Właściciel zwierzęcia chcący poddać je finansowanemu przez gminę zabiegowi 

wypełnia wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu, 

okazuje aktualne zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie psa przeciwko 

wściekliźnie oraz dowód uiszczenia opłaty od posiadania psa, a następnie otrzymuje 

skierowanie na zabieg do gabinetu weterynaryjnego, z którym gmina ma zawartą 

umowę.  

6. Opiekun we własnym zakresie dostarczy zwierzę do gabinetu weterynaryjnego  

i odbierze po przeprowadzonym zabiegu oraz obejmie opieką określoną przez lekarza 

weterynarii. 

7. Finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji prowadzone będzie do momentu 

wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 

 

Rozdział 4 

Źródła finansowania Programu 

 

§ 11 

 

11..  Źródłem finansowania programu w 2023 roku jest budżet Gminy, w którym 

zabezpieczone są środki w wysokości 25 000 zł w tym na: 

 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt poprzez 

współdziałanie Gminy Rychtal ze schroniskiem dla zwierząt – 14 500,00 zł;  

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 500,00 zł; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt – 2 000,00 zł;  

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt – poprzez 

schronisko w ramach opłaty, o której mowa w pkt. 3; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt:  

a) poprzez schroniska w ramach opłaty, o której mowa w pkt. 1,  



b) poprzez prowadzenie działań informacyjnych na stronie gminy i na profilu Facebook                         

w ramach obowiązków służbowych pracowników Urzędu Gminy Rychtal; 

      6) usypianie ślepych miotów – 700,00 zł, w tym: 

       a) 200,00 zł – w ramach zadań realizowanych przez lekarza weterynarii na zlecenie gminy, 

      b) 500,00 zł – w ramach zadań realizowanych przez schroniska dla zwierząt;  

      7) współdziałanie z gospodarstwem rolnym w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt      

gospodarskich – 500,00 zł;  

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                               

z udziałem zwierząt – 6 800,00 zł; 

9) koszty przygotowania zwierząt do adopcji, w szczególności: badanie ogólne, szczepienia, 

odpchlanie, odrobaczanie, sterylizacja, kastracja, czipowanie – poprzez schronisko w 

ramach opłaty, o której mowa w ppkt. 1. 

 

 

22..  Wszelkie wydatki związane z realizacją programu ponoszone są zgodnie  

z bieżącymi potrzebami po zawarciu stosownych umów przez Wójta Gminy Rychtal,                

a ich rozliczenie prowadzone jest na podstawie faktur i rachunków opisywanych przez 

odpowiednich pracowników Urzędu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Rychtal na rok 2023 

............................................. 
          (miejscowość i data) 

 

Wójt Gminy Rychtal 

ul. Rynek 1 

63-630 Rychtal 

 

WNIOSEK 

na wykonanie zabiegu weterynaryjnego w ramach  

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2023 

 

11..  Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia, 

………………………………………………..………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

22..  Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, telefon kontaktowy 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

33..  Informacje o posiadanym zwierzęciu 

- gatunek:  ……………………………............................ 

- rasa:  ……………………………............................ 

- wiek: ……………………………............................ 

- płeć: ……………………………............................ 

44..  Rodzaj zabiegu: 

 sterylizacja 

 kastracja 

 

 

Oświadczam, że zamieszkuję na stałe na terenie Gminy Rychtal. 



Oświadczam, że zwierzę, które poddane zostanie zabiegowi przebywa na terenie Gminy 

Rychtal oraz, że jestem właścicielem tego zwierzęcia domowego (właściciel to osoba będąca 

mieszkańcem Gminy, będąca faktycznym opiekunem psa lub kota przebywającego wraz 

z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, a wykonanie zabiegu 

kastracji lub sterylizacji nie jest związane z ewentualnie prowadzoną przez niego działalnością 

gospodarczą). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 

wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2022 r. zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000). 

 

 

 

…………………………….. 
(podpis właściciela zwierzęcia) 

 

Załączniki: 

  kserokopia dowodu zapłaty podatku od posiadania psa/ oświadczenie dotyczące podstaw  

     zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psa* 

   kserokopia dowodu zaszczepienie psa przeciw wściekliźnie w bieżącym roku** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

**dot. właścicieli psów 

 

 

 


