
UCHWAŁA NR V/39/2019
RADY GMINY KURÓW

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w Gminie Kurów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122), po 
uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach – RADA GMINY KURÓW uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w Gminie Kurów na rok 2019, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kurów

Artur Poniewierski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Poz. 2518



Załącznik do Uchwały Nr  V/39//2019 

Rady Gminy Kurów  

z dnia 29 marca 2019  roku  

 
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

 W GMINIE KURÓW 

NA ROK 2019 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Schronisku dla zwierząt, należy przez to rozumieć: Schronisko dla bezdomnych 

zwierząt w Puławach, ul. Komunalna 11  24 – 100 Puławy; 

2) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Kurów w 2019 r.” 

 

§ 2. 1. Celem Programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

2) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Kurów. 

 

2. Cele Programu realizowane są poprzez: 

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 schronisku dla zwierząt;  

5) sterylizację albo kastrację zwierząt domowych z terenu Gminy, przy pełnym poszanowaniu 

praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

 

§ 3. Realizacja Programu. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, jest realizowane przez: 

a) schronisko dla zwierząt na podstawie umowy zawartej z gminą, 

b) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest 

przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy, 

c) wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich. 

 

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizowana jest poprzez : 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają wolno żyjące koty; 

2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania; 

3) zapewnienie, w miarę możliwości miejsc schronienia, w szczególności na okres zimowy; 

4) w uzasadnionych przypadkach wykonywanie zabiegu sterylizacji i kastracji. 

 

§ 5. 1. Wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały, a usługa odławiania następuje 

każdorazowo po zgłoszeniu informacji o miejscu przebywania zwierzęcia do Urzędu Gminy 

Kurów. 
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3. Odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki odbywa się na 

podstawie umowy zawartej ze Schroniskiem dla bezdomnych Zwierząt. 

4. Odłowione zwierzęta, zgodnie z podpisaną umową, przewożone będą do schroniska oraz 

objęte całodobową opieką, polegającą na: zapewnieniu pomieszczenia chroniącego przez 

zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, zapewnieniu 

wyżywienia zwierząt odpowiednią karmą, zapewnieniu stałego dostępu do wody, 

zapewnieniu opieki weterynaryjnej, traktowanie w sposób humanitarny. 

 

§ 6. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt, przez lekarza weterynarii. 

2. Sterylizacja lub kastracja może być dokonana również w ramach prowadzonych działań 

adopcyjnych, przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług 

weterynaryjnych, z którym gmina podpisała umowę na wykonywanie tych usług. 

3. Sterylizacji lub kastracji mogą być poddane zwierzęta na wniosek ich właścicieli 

zamieszkałych na terenie gminy Kurów, przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

w zakresie usług weterynaryjnych, z którymi gmina podpisała umowę na wykonywanie tych 

usług, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.  

4. Zabiegom o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nie podlegają zwierzęta, u których, zgodnie  

z opinią lekarza weterynarii, istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi 

na stan zdrowia lub wiek. 

5. Zabiegi kastracji lub sterylizacji zwierząt, o których mowa w ust. 3 mogą być finansowane  

przez gminę, w przypadku zwierząt, które zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie.  

6. Ilość zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, o których mowa w ust. 3, które 

będą wykonywane jest zależna od potrzeb oraz wielkości środków finansowych 

wydatkowanych na poszczególne zadania wynikające z działania Programu. 

O sfinansowaniu przez Gminę zabiegu sterylizacji lub kastracji decyduje kolejność zgłoszeń 

dokonanych wnioskiem, którego wzór określa załącznik do programu.  

 

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

1) prowadzenie akcji promocyjnej o adopcji zwierząt bezdomnych, umieszczenie informacji  

o możliwości adopcji zwierząt, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym na 

stronie internetowej urzędu gminy: http://www.kurow.eu ; 

2) prowadzenie akcji mających na celu przybliżenie mieszkańcom problemu bezdomności 

zwierząt oraz podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie humanitarnego 

traktowania zwierząt oraz obowiązków jakie ciążą na właścicielach i opiekunach zwierząt; 

3) propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, mające na celu przekonanie ich 

właścicieli, że wykonanie zabiegów pozwoli uniknąć nieplanowanych rozrodów i ograniczy 

liczbę potencjalnie bezdomnych zwierząt; 

4) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania właścicieli zwierząt; 

5) umożliwienie osobie, która podjęła się adopcji zwierzęcia bezdomnego na podstawie 

podpisanej z Gminą umowy adopcyjnej, skorzystania z bezpłatnej doraźnej pomocy 

weterynaryjnej dla adoptowanego zwierzęcia, jeżeli przekazane zwierzę jest chore lub ranne 

oraz dokonania niezbędnych szczepień.  

 

§ 8. Usypianie ślepych miotów jest realizowane przez schronisko dla zwierząt lub podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych. 

 

§ 9. Na zapewnienie miejsca przetrzymania zwierząt gospodarskich wskazuje się 

gospodarstwo rolne położone w Kurowie, ul. Blich 59.  
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§ 10. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez umowy zawarte z lekarzami weterynarii 

mającymi możliwość świadczenia usług całodobowo:  

- Gabinet Weterynaryjny „AGAMA” w Końskowoli ul. Lubelska 89   24 – 130 Końskowola, 

- Przychodnia Weterynaryjna w Kurowie, ul. Lubelska 34   24 – 170 Kurów. 

 

2. Usługa weterynaryjna wykonana w związku ze zdarzeniem drogowym  

z udziałem zwierzęcia obejmuje w zależności od potrzeby: 

1) dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia po zdarzeniu; 

2) udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu; 

3) przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego. 

 

§ 11. 1. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Kurów zarezerwowanych 

na rok 2019 w wysokości 21 000,00 zł.  /  

2. Środki wydatkowane będą w następujący sposób: 

1) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - 700,00 złotych; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt, transport zwierząt do schroniska oraz zapewnianie im 

miejsca w schronisku, obligatoryjną sterylizacje i kastrację – 14 000,00 złotych;  

3) sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych, leczenie ambulatoryjne oraz usypianie 

ślepych miotów – 6 000 złotych;  

4) pozostałe zadania objęte programem – 300,00 złotych. 

 

3. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację podmiotowego 

programu w trakcie jego realizacji, jeśli środki wymienione w ust.1 nie będą wystarczające. 
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 Zał.  do Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Kurów w roku 2019. 

 

                                                                                       Kurów, dnia …………………………. 

 

 

 WÓJT GMINY KURÓW 

 

WNIOSEK 

o uzyskanie skierowania na zabieg związany z zapobieganiem i ograniczeniem 

bezdomności zwierząt, 

w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kurów w roku 2019. 

 

Imię i nazwisko lub nazwa 

wnioskodawcy 

 

Adres zamieszkania lub 

siedziby,   

numer telefonu 

wnioskodawcy⁑ 

 

 

Zgłoszone zwierzę do 

zabiegu*: 

- pies, 

- kot. 

 

Rodzaj zabiegu*: 

- sterylizacja, 

- kastracja. 

 

Miejsce przebywania 

zwierzęcia 

 

*niepotrzebne skreślić 

⁑ podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jest jednoznaczne ze zgodą na jego przetwarzanie, ułatwi kontakt  

w przedmiotowej sprawie. 

UWAGI: 

1. Zabieg kastracji dotyczy tylko zwierząt bezdomnych przekazanych przez Gminę do adopcji, umowa adopcyjną, a także 

zwierząt domowych (psów/kotów) posiadających swojego właściciela. 

2.Wielkość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów ograniczających bezdomność zwierząt jest ograniczona 

do wielkości środków finansowych określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierzat na terenie Gminy Kurów.. 

3. Zabiegi, o których mowa powyżej wykonywane są przez lekarza weterynarii w lecznicy dla zwierząt wskazanej przez 

Gminę, (z którym Gmina ma podpisana stosowną umowę) do której doprowadzenie zgłaszającego na zabieg zwierzęcia do 

lecznicy i jego odbiór należy do obowiązku zgłaszającego. 

4. Lekarz weterynarii w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania ww zabiegu z uwagi na np. zły stan zdrowia 

zwierzęcia. 

5. Gmina pokrywa koszty zabiegów ograniczających bezdomność wyłącznie w zakresie kosztu wykonania samego zabiegu. 

Koszty związane z zapewnieniem opieki w okresie rekonwalescencji zwierzęcia ponosi zgłaszający. 

 
 ……………………………… 

  Podpis wnioskodawcy 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kurów, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych  z dnia 10 maja 2018 r., (Dz. U z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
 

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

                                                                                                                                                           Podpis wnioskodawcy 
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