
 

 

UCHWAŁA Nr XXV/159/2021 

RADY GMINY ROGÓŹNO 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2021 roku. 

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 638), uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Rogóźno w 2021 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodnicząca  

Rady Gminy 

Hanna Hydzik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Poz. 2076



Załącznik do uchwały Nr XXV/159/2021 

Rady Gminy Rogóźno 

z dnia 30 marca 2021 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

W GMINIE ROGÓŹNO 

NA ROK 2021 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma 

zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno 

żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terytorium Gminy Rogóźno. 

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Rogóźno; 

2) schronisku - należy przez to rozumieć Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu, ul. Przytulna 1, 86-

300 Grudziądz; z którym Gmina Rogóźno posiada zawartą umowę; 

3) gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć Gospodarstwo Rolne, z którym Wójt zawarł stosowną 

umowę.  

4) programie – należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogóźno w 2021 r.; 

5) WPA – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Rogóźno, tj. Wieloosobowe 

Stanowisko do spraw administracyjnych, zajmujące się ochroną zwierząt. 

 

II. Cel i zadania programu. 

§ 3.1. Celem programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

2) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi;  

3) poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych oraz nowych właścicieli 

lub opiekunów; 

4) opieka nad kotami wolno żyjącymi; 

5) opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych oraz w innych sytuacjach, jeśli te 

zwierzęta wymagają pomocy weterynaryjnej 

2. Program obejmuje realizację następujących zadań: 

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

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

 

ROZDZIAŁ I – REALIZACJA ZADAŃ 

§ 4.1. Zadania odławiania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, 

realizuje się w następujący sposób: 

1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz zapewnienie im opieki zlecone zostało 

Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz. Miejscem 

zapewnienia opieki zwierzętom jest Centrum Opieki na Zwierzętami w Grudziądzu z siedzibą przy ulicy 

Przytulnej 1, 86-300 Grudziądz, zwanym dalej schroniskiem; 

2) Wyłapywanie każdego bezdomnego zwierzęcia domowego lub gospodarskiego z terenu gminy, którego 

właściciela nie można ustalić; 

3) Zapewnienie każdemu wyłapanemu bezdomnemu zwierzęciu domowemu miejsca w schronisku dla 

zwierząt a zwierzęciu gospodarskiemu miejsca w gospodarstwie rolnym – Rogóźno 51, 86-318 Rogóźno; 

2. Każdy, kto znalazł zwierzę domowe na terenie gminy i nie ma możliwości ustalenia właściciela lub 

dotychczasowego opiekuna lub nie może zwrócić mu zwierzęcia z przyczyn obiektywnych (np. dotychczasowy 

właściciel lub opiekun obecnie nie przebywa na terenie gminy) może zgłosić jego znalezienie w celu 

wyłapania. 

3. O potrzebie wyłapania zwierzęcia domowego informuje się wyłapującego zwierzęta domowe, pod 

numerami telefonu: 56 468 84 24, 601 788 462 lub policję. 

4. Każdy, kto znalazł zwierzę gospodarskie na terenie gminy i nie ma możliwości ustalenia jego właściciela 

lub dotychczasowego posiadacza albo nie może zwrócić mu zwierzęcia z przyczyn obiektywnych (np. 

właściciel lub dotychczasowy posiadacz obecnie nie przebywa na terenie gminy), ma obowiązek zgłosić jego 

znalezienie w celu wyłapania. 

5. O potrzebie wyłapania zwierzęcia gospodarskiego informuje się wyłapującego zwierzęta gospodarskie 

pod numerem telefonu 56 468 84 24 lub policję. 

6. Bezpośrednio po wyłapaniu zwierzęcia, wyłapujący zwierzęta domowe (gospodarskie) sprawdza czy 

zwierzę jest oznakowane, w przypadku zwierząt domowych również w zakresie trwałego oznakowania.  

7. W przypadku wyłapania zwierzęcia domowego, jeśli jest ono oznakowane, wyłapujący zwierzęta 

domowe niezwłocznie informuje o tym schronisko lub Urząd Gminy albo sam ustala właściciela lub 

dotychczasowego opiekuna.  

8. W przypadku wyłapania zwierzęcia gospodarskiego, jeśli jest ono oznakowane, wyłapujący zwierzęta 

gospodarskie niezwłocznie informuje o tym Urząd Gminy, który przez Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa ustala dotychczasowego posiadacza. 

9. Właściciel lub dotychczasowy opiekun (posiadacz) zwierzęcia domowego lub gospodarskiego zostaje 

niezwłocznie poinformowany o odnalezieniu zwierzęcia i wezwany do jego odebrania, w maksymalnym 

terminie dwóch dni. Jeżeli we wskazanym terminie nie odbierze zwierzęcia, stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

10. Właściciel lub dotychczasowy opiekun (posiadacz) zwierzęcia domowego lub gospodarskiego, 

odbierając zwierzę podpisuje potwierdzenia odbioru. Dokument ten zostaje przekazany do Urzędu Gminy. 

11. Wyłapania zwierzęcia dokonuje się nie później niż trzy godziny od otrzymania zgłoszenia, w sposób 

humanitarny, zgodnie z regulacjami u.o.z., r.w.z.b. oraz uchwały Rady Gminy Rogóźno nr XVII/99/2016 z 

dnia 13 września 2016 r. wydanej na podstawie art. 7 ust. 3 u.u.c.p.g. 

12. Niezwłocznie po wyłapaniu zwierzęcia, wyłapujący zwierzęta domowe/ gospodarskie przygotowuje 

protokół wyłapania zwierzęcia zawierający informacje o dacie, godzinie i miejscu wyłapania zwierzęcia, 

gatunku, rasie, wieku i indywidualnych cechach szczególnych. W przypadkach zwierząt domowych do 

protokołu załącza się zdjęcie zwierzęcia oraz numer transpondera, jeśli zwierzę zostało trwale oznakowane. 

13. Protokół, o którym mowa w ust. 1, wyłapujący zwierzęta domowe/gospodarskie przekazuje do Urzędu 

Gminy w dniu wyłapania zwierzęcia lub w następnym dniu roboczym do godziny 12:00. Kopia protokołu 

zostaje przekazana razem ze zwierzęciem schronisku, do którego zwierzę zostaje przewiezione. 
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14. Na podstawie przekazanego do Urzędu Gminy protokołu, w terminie jednego dnia roboczego, na stronie 

internetowej Urzędu Gminy oraz profilach społecznościowych umieszcza się informacje o wyłapanym 

zwierzęciu, w celu poszukiwania jego właściciela lub dotychczasowego opiekuna (posiadacza), zgodnie 

z regulacjami dotyczącymi rzeczy znalezionych.  

15. Informacje, o których mowa w ust. 1 wyłapujący zwierzęta domowe/gospodarskie przekazuje także, w 

imieniu wójta (burmistrza albo prezydenta miasta), właściwemu miejscowo staroście, jednocześnie dokonując 

o tym wzmianki w dokumentach zwierzęcia ze wskazaniem daty dokonania zgłoszenia. 

16. Jeżeli wyłapane zwierzę gospodarskie nie jest oznakowane i nie można ustalić jego dotychczasowego 

posiadacza, w terminie do końca następnego dnia roboczego od uzyskania informacji o dokonaniu wyłapania, 

gmina informuje o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grudziądzu w celu podjęcia działań 

administracyjnych, w tym też związanych ze zwalczeniem chorób zakaźnych zwierząt i brakiem oznakowania 

zwierzęcia, którego obowiązek znakowania wynika z regulacji prawnych. 

17. Zwierzę umieszczone w schronisku albo w gospodarstwie rolnym, pozostaje pod opieką gminy, która 

uiszcza opłatę za każdy dzień jego pobytu. Dodatkowo gmina pokrywa także koszty niezbędnego leczenia 

zwierzęcia, także realizowanego poza schroniskiem/ gospodarstwem rolnym. 

18. Osoba upoważniona przez wójta, co najmniej raz na pół roku, przeprowadza kontrole w schronisku oraz 

w gospodarstwie rolnym, w zakresie zapewnienia zwierzętom właściwych warunków utrzymania (w tym 

czystości, zapewnienia odpowiedniej powierzchni, stałego dostępu do wody, odpowiedniego wyżywienia oraz 

częstotliwości kontaktów z człowiekiem zwierząt domowych) i opieki lekarsko-weterynaryjnej 

oraz behawiorystycznej, prowadzenia dokumentacji adopcyjnej oraz weryfikuje czy wszystkie zwierzęta 

zostały trwale oznakowane i sprawdza prowadzoną ewidencję. 

19. W zakresie informacji dotyczących zwierząt, które są pod opieką gminy, schronisko oraz gospodarstwa 

rolne są zobowiązane do udzielenia wszelkich informacji jakich zażąda osoba przeprowadzająca kontrolę, 

zgodnie z regulacjami o ochronie danych osobowych. 

20. Po umieszczeniu zwierzęcia domowego w schronisku zostaje ono poddane 15-dniowej kwarantannie, w 

pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, a następnie szczepieniu na wściekliznę.  

21. Schronisko zapewnia wszelkie potrzebne szczepienia.  

 

§ 5. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku. 

1) Schronisko zapewnia wykonanie zabiegu kastracji lub sterylizacji, każdego przyjętego zwierzęcia po 20 

dniach od zakończenia kwarantanny, jeżeli nie odnalazł się dotychczasowy właściciel i jeżeli brak jest 

przeciwwskazań zdrowotnych. 

2) Zwierzę bezdomne można adoptować ze schroniska po wykonaniu zabiegu sterylizacji albo kastracji oraz 

po okresie rekonwalescencji. Zwierzę, u którego nie można wykonać zabiegu sterylizacji albo kastracji, w 

związku z wystąpieniem jednaj z sytuacji o których mowa w punkcie 1, może być wydane po wykonaniu 

szczepień. 

3) Schronisko może zobowiązać do wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia adoptującego, gdy 

ustąpi przyczyna uniemożliwiające wykonanie zabiegu w schronisku.  

§ 6.1. Poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych oraz nowych 

właścicieli lub opiekunów realizowane jest przez: 

1) Urząd Gminy; 

2) schronisko; 

3) organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. 

2. Każdy kto znalazł zwierzę bezdomne, objął je opieką i nie zgłosił potrzeby wyłapania, jest zobowiązany 

do sprawdzenia czy zwierzę jest oznakowane. Jeśli ma możliwość ustalenia  właściciela lub dotychczasowego 

opiekuna zwierzęcia niezwłocznie je zwraca. 

3. Każdy kto znalazł bezdomne zwierzę domowe i nie zgłosił potrzeby jego wyłapania, a nie ma 

możliwości ustalenia właściciela lub dotychczasowego opiekuna, jest zobowiązany do zgłoszenia znalezionego 
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zwierzęcia w Urzędzie Gminy w celu umieszczenia informacji o zwierzęciu na stronie Urzędu Gminy oraz 

profilach społecznościowych.  

4. Osoba, właściciel lub dotychczasowy opiekun zwierzęcia, które zagubiło się lub uciekło, może zgłosić 

jego zaginięcie, w celu umieszczenia tej informacji na stronie Urzędu Gminy lub profilach społecznościowych. 

5. Informacje o zwierzętach bezdomnych wyłapanych lub znalezionych oraz informacje od mieszkańców 

gminy o zwierzętach, które zaginęły, umieszczane są na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz profilach 

społecznościowych. 

6. Zachęcanie do adopcji zwierząt bezdomnych realizowane jest w ramach prowadzonych działań 

edukacyjnych. 

7. Schronisko organizuje dni otwarte i spotkania informacyjne dla chętnych do adopcji zwierzęcia. Ułatwia 

zapoznanie się ze zwierzętami, w tym możliwość odbycia wspólnych spacerów i zabaw. 

8. Osoby upoważnione przez Centrum Opieki nad Zwierzętami, przeprowadzają dwa spotkania 

poadopcyjne, podczas których ustalają czy zostały spełnione standardy utrzymywania zwierząt zgodnie z u.o.z., 

czy zwierzę zostało poddane zabiegowi sterylizacji albo kastracji, jeśli zostało wydane przed wykonaniem tego 

zabiegu oraz czy są potrzebne spotkania z behawiorystą.  

9. Spotkania poadpocyjne realizowane są w terminach jednego miesiąca i sześciu miesięcy od wydania 

zwierzęcia do adopcji. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej opieki, przedstawiciele organizacji 

informują opiekuna zwierzęcia o zasadach traktowania zwierząt zgodnych z u.o.z. oraz o ich potrzebach 

biologicznych i psychicznych. 

10. Ze spotkań poadopcyjnych sporządza się protokół, który zostaje przekazany do Urzędu Gminy w 

terminie siedmiu dni od spotkania.  

11. Jeżeli osoby przeprowadzające spotkanie powezmą podejrzenie, że zostało popełnione przestępstwo lub 

wykroczenie statuowane przepisami u.o.z., niezwłocznie powiadomią o tym Policję Urząd Gminy. 

12. Urząd Gminy współpracuje z organizacjami w celu poszukiwania potencjalnych adoptujących.  

13. W celu zachęty potencjalnych adoptujących Urząd Gminy Rogóźno umożliwia otrzymanie jednorazowo 

10 kg karmy. Warunkiem otrzymania karmy jest złożenie wniosku stanowiącego Załącznik nr 1 do programu.  

 

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

1) pracownika WPA; 

2) społecznych opiekunów kotów; 

3) sołtysów. 

2. Opieka nad kotami wolno żyjącymi polega na: 

1) kontroli populacji; 

2) dokarmianiu; 

3) utrzymywaniu czystości w miejscach bytowania; 

4) zapewnieniu miejsca schronienia; 

5) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej. 

3. Pracownik WPA: 

1) prowadzi rejestr miejsc bytowania kotów wolno żyjących oraz systematyczne ich kontrole (minimum 

raz na pół roku); 

2) prowadzi rejestr opiekunów społecznych kotów i organizacji, które podjęły się opieki nad kotami 

wolno żyjącymi oraz nadzoruje regularność opieki; 

3) współpracuje z opiekunami kotów w zakresie wydawania karm, tworzenia budek oraz oznakowania; 

4) koordynuje akcje przeprowadzania sterylizacji i kastracji kotów. 

4. Rejestry o, których mowa w punkcie 1 i 2 aktualizowane są co pół roku. 
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5. Wójt Gminy Rogóźno poprzez wdanie zarządzenia ogłasza regulamin określający szczegółowe zasady 

rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących oraz dokarmiania i opieki nad kotami wolno 

żyjącymi . 

6. Dokarmianie kotów wolno żyjących jest realizowane przez okres jesienno-zimowy. 

7. Gmina Rogóźno zapewnia prowadzenie profilu na portalu społecznościowym dla karmicieli kotów, na 

którym umieszczane będą wszelkie informacje o działaniach i akcjach związanych z kotami.  

 

§ 8. Usypianie ślepych miotów. 

1) Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2) Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii. 

3) Schronisko zapewnia usypianie ślepych miotów urodzonych w ośrodku. 

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

zwierząt realizuje zakład lekarsko-weterynaryjny wyłoniony w drodze postępowania. 

2. Opieka, o której mowa w ust. 1, jest świadczona całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na 

dobę. 

3. W przypadkach kiedy ciężki stan zwierzęcia lub jego specyfika nie pozwala na przewiezienie do 

lecznicy, lekarz weterynarii przyjeżdża na miejsce zdarzenia, nie później niż półtorej godziny od momentu 

zgłoszenia. 

4. W celu poinformowania o wypadku i potrzebie pomocy zwierzęciu należy skontaktować się 

telefonicznie z zakładem lekarsko-weterynaryjnym, o którym mowa w ust. 1 lub Urzędem Gminy lub Policją. 

 

§ 10. Gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Rogóźno – 

Gospodarstwo Rolne, z którym Wójt zawarł stosowną umowę. 

 

ROZDZIAŁ II - ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA OPIEKĘ  

NAD ZWIERZĄTMI 

Szczegółowe informacje o środkach zapewnionych na poszczególne zadania  zostały zawarte w poniższej 

tabeli. 

Lp. Zadanie Koszt realizacji 

1. 

  zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku 

dla zwierząt; 

  odławiane bezdomnych zwierząt; 

  sterylizacja albo kastrację zwierząt w schroniskach 

75 000,00 zł 

2.   sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących  
3 000,00 zł  

 

3.   Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 1 000,00 zł 

3.   usypianie ślepych miotów 1 000,00 zł 

4.   gospodarstwa rolne zapewniające miejsce dla zwierząt 

gospodarskich 
500,00 zł 

5.   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
1 500,00 zł 
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6.   poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 2 000,00 zł 
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