
  Załącznik  
  do uchwały Nr ……………… 
  Rady Gminy Firlej 
  z dnia ……………… 2022 r.  

 
 
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Firlej w 2022 r. 

 

 

§ 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Firlej 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

 

§ 2. 1. Opiekę na bezdomnymi zwierzętami Gmina Firlej realizuje 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) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

2. Gmina Firlej realizuje Program poprzez Urząd Gminy Firlej, Referat Budownictwa, 

Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

§ 3. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt  

poprzez współpracę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata 

Szumiało, Nowodwór, 21 – 100 Lubartów.  

 

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez:  

1) ustalenie miejsc w których przebywają koty wolno żyjące;  



2) zapewnienie ich dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich 

przebywania;  

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres 

zimowy. 

 

§ 5. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość 

ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 

2. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób:  

1) stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, 

w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego;  

2) okresowy - w przypadku pojawienia się zwiększonej liczby bezdomnych zwierząt.  

3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, nie 

stwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia. 

4. Odłowione bezdomne zwierzęta domowe umieszczane będą w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt, o którym mowa w § 3.  

5. Odłowione bezdomne zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie 

rolnym w miejscowości Serock. 

 

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

zwierząt na zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko lub 

przychodnię weterynaryjną, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów. 

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

weterynarii.  

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

umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub 

opiekuna oraz zwierzęta przeznaczone do adopcji, w terminie określonym 

w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.  

 



§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

1) podmiot prowadzący schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do 

pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt 

osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;  

2) Gmina poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych 

w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy (ogłoszenia na stronie internetowej 

urzędu, tablicy ogłoszeń); 

3) organizacje społeczne działające na terenie gminy poprzez poszukiwanie nowych 

właścicieli dla zwierząt. 

 

§ 8. Usypianie ślepych miotów będzie realizowane wyłącznie przez lekarza 

weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych, o którym mowa w § 3. 

 

§ 9. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego 

położonego w miejscowości Serock 53, 21-136 Firlej. 

 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych lub innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt realizuje: Lekarz 

weterynarii Tomasz Szabelski zam. Przytoczno 202, 21 – 146 Jeziorzany. 

 

§ 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina 

Firlej.  

2. Na realizację Programu w 2022 roku planuje się kwotę w wysokości 25 000,00 zł, 

z przeznaczeniem na realizację zadań: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 

13 500 zł; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - 2 000 zł; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt – 3 000 zł; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt – 

2 000 zł; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 500 zł; 

6) usypianie ślepych miotów – 1 000 zł; 



7) zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt bezdomnych gospodarskich, 

umieszczonych na określony czas we wskazanym gospodarstwie rolnym – 1 000 zł; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt – 2 000 zł.  

 

3. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług 

podmiotom zewnętrznym, których przedmiotem będą usługi związane z realizacją 

Programu. 


