
Załącznik do Uchwały Nr .../.../2016 
Rady Gminy Liniewo   

z dnia … marca 2016 r. 
 
 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liniewo w 2016 roku. 

 
§ 1.  

Celami Programu są: 
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16  ustawy         

o ochronie zwierząt, 
2) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

 
§ 2.  

Wykonawcami Programu są: 
1) Wójt Gminy Liniewo, 
2) podmiot prowadzący schroniska dla zwierząt (na podstawie umowy podpisanej z Gminą),  
3) właściciel gospodarstwa rolnego, który zawarł umowę z Gminą Liniewo na odbiór  i 

przechowywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich. 
 

§ 3.  
W celu realizacji programu wykonawcy Programu wymienieni w § 2 współpracują z: 

1) Państwowym Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kościerzynie, 
2) organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 
3) Policją, 
4) kołami łowieckimi dzierżawiących tereny położone na obszarze Gminy  Liniewo, 
5) Nadleśnictwami na obszarze Gminy Liniewo. 

 
§ 4.   

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt Gmina 
realizuje poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schroniskach na podstawie 
umów podpisanych przez Gminę z podmiotami prowadzącymi tego rodzaju działalność, 
wskazanymi w zał. nr 1.  

2. Schronisko zapewnia opiekę nad zwierzętami do czasu przekazania do adopcji. 
 

§ 5.  
Opieka nad kotami wolno żyjącymi Gmina Liniewo realizuje poprzez: 

1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolnożyjące, 
po zgłoszeniach przez mieszkańców lub członków organizacji społecznej; 

2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania 
oraz wyznaczenie osób do opieki; 

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca w schronisku w szczególności na okres zimowy; 
4) wykonanie obligatoryjnej kastracji i sterylizacji kotów przez lekarza weterynarii.  

 
§ 6.  

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Liniewo będzie realizowane: 



1. w formie interwencji po zgłoszeniu do schroniska przez uprawnionego pracownika Urzędu 
Gminy, 

2. w formie akcji obejmującej kilka miejscowości przy udziale uprawionego pracownika 
Urzędu Gminy. 

3. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do 
których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 
dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i 
bezpieczeństwu ludzi.  

4. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt domowych jest realizowane w terminie do 24 
godzin od momentu zgłoszenia, przez pracowników schroniska. 

5. Dopuszcza się umieszczanie zwierzęcia w miejscu czasowego przetrzymywania, w którym 
nie może przebywać dłużej niż 48 godzin.  

6. Miejsce czasowego przetrzymywania nie może powodować cierpienia dla zwierzęcia lub 
stwarzać zagrożenia utraty życia. 

7. Informacja o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt w formie akcji będzie podawana do 
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz za 
pośrednictwem sołtysów, co najmniej 21 dni przed terminem wyłapywania. Informacja 
będzie zawierać: 

a) termin wyłapywania bezdomnych zwierząt, 
b) granice terenu, na którym odbywać się będzie wyłapywanie, 
c) adres schroniska, gdzie umieszczane będą zwierzęta, 
d) nazwę z danymi teleadresowymi podmiotu dokonującego wyłapywania zwierząt 

bezdomnych.  
8. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza 
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.  

9. Koszty związane z wyłapywaniem i utrzymywaniem zwierzęcia w przypadku, gdy ustalono 
właściciela, ponosić będzie właściciel zwierzęcia. 

10. Osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Liniewo przysługuje prawo żądania od 
schroniska, do którego kierowane są bezdomne zwierzęta, informacji o postępowaniu z 
wyłapanymi zwierzętami oraz dokumentów potwierdzających właściwe prowadzenie 
schroniska.  
 

§ 7.  
1. Obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji podlegają zwierzęta 

bezdomne umieszczone w schronisku z terenu Gminy Liniewo po okresie 30 dni licząc od dnia 
umieszczenia w schronisku ze względu na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna 
zwierzęcia oraz na przeznaczenie do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o 
poszukiwaniu nowych właścicieli.  

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza 
weterynarii.  

3. Odstępstwa od zasady określonej w § 7 ust. 1 podejmuje lekarz weterynarii oraz kierownik 
schroniska.  

 
§ 8. 

1. Gmina Liniewo, schronisko dla zwierząt oraz organizacje 
społeczne będą informować o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt na stronach 
internetowych oraz na tablicach ogłoszeń Gminy Liniewo 

2. Gmina Liniewo będzie współpracować z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania 
nowych właścicieli zwierząt. 

 
§ 9.  



1. Usypianie ślepych miotów będzie realizowane wyłącznie 
przez lekarza weterynarii w lecznicy dla zwierząt lub w schronisku dla zwierząt w 
przystosowanym gabinecie weterynaryjnym.  

2. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 
odpowiednie służby do tego przeznaczone.  

 
§ 10.  

1. Gotowość odbioru oraz zabezpieczenie opieki i miejsca zwierzętom gospodarskim zapewnia 
wyznaczone w zał. Nr 1 gospodarstwo rolne. 

2. Wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina podejmuje starania w zakresie 
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt, lub przekazuje zwierzęta właścicielowi 
gospodarstwa, w którym przebywa.  

 
§ 11.  

Gmina Liniewo zawrze stosowną umowę z lekarzem weterynarii lub schroniskiem w zakresie 
zapewnienia opieki całodobowej.  
 

§ 12.  
Nie przewiduje się w roku 2016 znakowania zwierząt na terenie Gminy Liniewo.  
 

§ 13.  
Gmina Liniewo założy ewidencję zwierząt bezdomnych, w której odnotowane będzie:  

1) liczba odłowionych i przekazanych do schroniska bezdomnych zwierząt, 
2) miejsca występowania wolno żyjących kotów,, 
3) liczba wykonanych zabiegów usypiania ślepych miotów.  

 
§ 14.  

1. Środki finansowe na realizację programu w roku 2016 określa uchwała budżetowa. Na dzień 
przyjęcia programu w budżecie zaplanowano kwotę 19 000 zł.  
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez:  
1) zlecenie zadań, 
2) zamawianie świadczenia usług i dostaw. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Liniewo w 2016 roku   
 
 

Lp. Realizator Środki planowane na 
realizację 

1.  

 
C.P.Z. sp. z o. o. Centrum Pomocy Zwierząt  

Schronisko Kościerzyna  
ul. Przemysłowa 43, 83-400 Kościerzyna  

 

18.000 zł 

2.  

 
Przychodnia weterynaryjna  

Krzysztof Michnowski  
ul. Wyzwolenia 16, 83-420 Liniewo  

tel. (58) 687-80-23  
 

500 zł 

3.  

 
Gospodarstwo Rolne 
Jerzy Bałachowski  

83-421 Wysin 
 

500 zł 

 

 
 


