
 
 

UCHWAŁA NR XLIV/492/22 
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 
roku, poz. 559) oraz art. 11a ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2022 roku, poz. 572) 

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska 
uchwala, co następuje 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2022 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

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

   

Za-ca Przewodniczącego 
Rady Gminy 

 
 

Roman Downar-Zapolski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Poz. 1520



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/492/22 

Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska 

z dnia 28 marca 2022 r. 

PROGRAM 
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA NA ROK 2022 

Rozdział 1. 
Wprowadzenie 

§ 1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Nowa Wieś Lęborska zwany w dalszej części „Programem” realizuje wytyczne określone w ustawie 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, zwanej dalej „ustawą”. 

2. Program określa podstawowe wymagania dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów zadań realizowanych w roku 
2022 w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących go jednostek. 

3. Określono w nim osiem zadań, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a ustawy w zakresie 
dotyczącym bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

Rozdział 2. 
Cele Programu 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt, 

3) zmniejszanie populacji kotów wolno żyjących, 

4) edukacja mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

Rozdział 3. 
Zadania w ramach Programu 

§ 2. W ramach Programu Gmina Nowa Wieś Lęborska realizuje następujące zadania, w zakresie: 

1) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku, 

2) opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławiania bezdomnych zwierząt, 

4) sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

5) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypiania ślepych miotów, 

7) zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym, 

8) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

9) działań o charakterze edukacyjno - informacyjnym. 

Rozdział 4. 
Wykonawcy Programu 

§ 3. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą: 

1) Schronisko dla zwierząt: Ośrodek Tresury Psów – „Bajer”, Sławomir Twardziak – Hotel i schronisko dla 
psów, Małoszyce 1C, 84-300 Lębork, 

2) Kompleksowe Usługi Weterynaryjne, lekarz weterynarii Wojciech Pilawski, 84-300 Lębork, ul. Mściwoja 
II/12. 
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Rozdział 5. 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 4. Schronisko, o którym mowa w §3 pkt 1 przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom 
domowym z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

Rozdział 6. 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje: 

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

2) zapewnienie dokarmiania w okresie zimowym (od 15 listopada do 15 marca następnego roku) przy udziale 
sołtysów oraz opiekunów kotów wolno żyjących, 

3) sterylizację albo kastrację wolno żyjących kotów, która wykonywana jest przez lekarza weterynarii, 
o którym mowa w §3 pkt 2. 

Przy wykonaniu zabiegu sterylizacji albo kastracji obowiązują następujące zasady: 

a) z usług korzystać mogą wyłącznie mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Lęborska, 

b) w celu przeprowadzenia zabiegu należy pobrać wniosek o skierowanie kota wolno żyjącego na zabieg 
sterylizacji albo kastracji – maksymalnie można zgłosić 5 kotów na jednym wniosku. Wzór wniosku 
stanowi załącznik do niniejszego Programu, 

c) wniosek, o którym mowa w lit. b) musi być podpisany przed wykonaniem zabiegu przez pracownika 
urzędu gminy, 

d) koty do objęcia zabiegiem dostarczane są wraz z wnioskiem, o którym mowa w lit. b) przez osobę 
zgłaszającą na jej koszt (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z lekarzem weterynarii), 

e) osoby zgłaszające odbierają koty po wykonaniu zabiegu i wypuszczają je w miejscu ich wcześniejszego 
pochwycenia. 

4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt. Koty wolno żyjące nie mogą być 
traktowane, jako zwierzęta bezdomne, które należy wyłapywać i umieszczać w schronisku (za wyjątkiem 
sytuacji szczególnych jak w przypadku zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, 
chorych lub rannych, które trwale lub czasowo utraciły zdolność do samodzielnej egzystencji w miejscu 
dotychczasowego występowania), gdyż dla zwierząt nieprzystosowanych do życia w niewoli przysparza to 
cierpienie. Zwierzętom tym należy zapewnić opiekę w miejscu ich bytowania, a gdy ich samodzielna 
egzystencja nie jest możliwa, umieszczać w schronisku – trwale lub na okres potrzebny do ich powrotu do 
pełnej sprawności (rekonwalescencji) umożliwiającej ich powrót w pierwotne miejsce bytowania. 

Rozdział 7. 
Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 6. 1. Odławianiu w sposób stały 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. Zgłoszenia od mieszkańców o bezdomnych zwierzętach przyjmuje pracownik merytoryczny ds. 
produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

3. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska, które ma obowiązek zapewnić 
zwierzętom właściwą opiekę, w tym: 

- odpowiednie pożywienie i dostęp do świeżej wody, 

- schronienie przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, 

- całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt, 

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia życia, zdrowia zwierząt, a także 
nie będzie zadawał im cierpienia, 
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- usypiane zwierzę musi byś traktowane - do ostatnich chwil życia - łagodnie i przyjaźnie, należy 
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Zabieg uśpienia powinien być wykonywany przez lekarza 
weterynarii w sposób humanitarny i jedyny dopuszczalny przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce (narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie), 

- konieczność przeprowadzenia zabiegu eutanazji orzeka lekarz weterynarii, 

- zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu przekazania ich odpowiednim 
służbom do tego przeznaczonym. 

Rozdział 8. 
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

§ 7. 1. Gmina Nowa Wieś Lęborska realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt 
w schronisku zgodnie z regulaminem schroniska. 

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają: 

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się 
właściciela lub opiekuna, 

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub 
wiek. 

Rozdział 9. 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 8. 1. Zwierzęta przebywające w schronisku po odbyciu 14-dniowej kwarantanny zostają poddane 
zabiegom lekarsko - weterynaryjnym zgodnie z regulaminem schroniska i następnie mogą być przeznaczone do 
adopcji. 

2. Adoptować zwierzę ze schroniska może tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód tożsamości po 
podpisaniu umowy adopcyjnej. 

3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez informowanie o możliwości 
adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty oraz współpracę z organizacjami społecznymi 
w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt oraz poprzez oddawania do adopcji bezdomnych 
zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

Rozdział 10. 
Usypianie ślepych miotów 

§ 9. 1. Bezpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane jest w schronisku przez lekarza weterynarii. 

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w schronisku. 

Rozdział 11. 
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym 

§ 10. Gmina wskazuje gospodarstwo rolne Pana Sławomira Twardziaka Nr PL 032391273001 – Małoszyce 
1 C w celu przyjęcia i zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 12. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 11. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na terenie 
Gminy Nowa Wieś Lęborska realizowana jest poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w schronisku, 
lekarz weterynarii Tomasz Wierzbicki ul. Kossaka 78, 84-300 Lębork, tel.: 509-854-516. 

Rozdział 13. 
Działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym 

§ 12. W ramach Programu realizowane mogą być działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym 
poprzez: 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 1520



1) edukację w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego 
traktowania, 

2) propagowanie sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, 

3) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 14. 
Finansowanie Programu 

§ 13. 1. Na realizację zadań wskazanych w programie Gmina w roku 2022 przeznacza środki finansowe 
w kwocie 85.000 złotych: 

a) na odławianie i zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom, a także usypianie ślepych miotów 
przeznacza się – 51.660 złotych, 

b) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz 
utylizacja martwych zwierząt – 22.140 złotych, 

c) kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących – 8.500 złotych, 

d) opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - do kwoty 2.700 złotych; 

2. Środki te wydatkowane będą w szczególności na: odławianie i utrzymanie zwierząt w schronisku, opiekę 
weterynaryjną, zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt oraz ich chipowanie, a także dokarmianie kotów wolno 
żyjących. 

3. Dopuszcza się możliwość przesunięć środków finansowych w ramach realizacji programu w zależności 
od zaistniałych potrzeb. 
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Nowa Wieś Lęborska, dnia ………………..………..  

 

 

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, 

ul. Grunwaldzka 24, 

84-351 Nowa Wieś Lęborska 

 

 

WNIOSEK 

O SKIEROWANIE KOTA WOLNO ŻYJĄCEGO NA ZABIEG STERYLIZACJI ALBO KASTRACJI 

 

1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kota/y: ………………………………………………………….……………… 

 

2. Adres zamieszkania osoby zgłaszającej: ………………………………………………………….………………… 

 

tel. …………………………….., e-mail:  

 

……………………………………………………...…………………….  

 

3. Zwierzęta zgłoszone do zabiegu:  

liczba (szt.)………………………………….….. 

płeć (jeżeli jest znana): ………………………… 

 

4. Rodzaj zabiegu:  

Sterylizacja (szt.)……………………………..…Kastracja (szt.)………………………………………………..…  

 

5. Miejsce przebywania zwierząt: ……………………………………………..………………………………………  

 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

Z uwagi na to, że Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej ponosi jedynie koszt wykonania zabiegu sterylizacji albo 

kastracji kotów wolno żyjących zobowiązuje się do zapewnienia kotu/kotce opieki pooperacyjnej / pozostawiam 

kota/kotkę pod opieką lekarza weterynarii*.  

 
Regulamin wydawania wniosków na sterylizacje albo kastracje kotów wolno żyjących: 

1) Wnioski wydawane są wyłącznie osobom fizycznym.  

2) Wnioski wydawane są tylko i wyłącznie na zabiegi dla kotów wolno żyjących. 

3) Każda osoba podpisuje oświadczenie, że kot zgłoszony do zabiegu sterylizacji bądź kastracji jest kotem wolno żyjącym. 

4) W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii, że kot jest zwierzęciem domowym lekarz ma prawo odmówić zabiegu. 

5) Wnioski wydawane są na maksymalnie 5 kotek/kotów jednocześnie.  

6) Z prawidłowo wypełnionym i podpisanym wnioskiem o skierowanie kota wolno żyjącego na zabieg sterylizacji/ kastracji 

należy udać się do lekarza weterynarii Wojciecha Pilawskiego, Kompleksowe Usługi Weterynaryjne, 84-300 Lębork, ul. 

Mściwoja II 12/1, tel. 883 376 052. 

 
 

 

 

.................................................................  

Podpis osoby wnioskującej  

 

 

 

 

 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce 

ochrona danych osobowych umieszczone zostały szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/492/22

Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 28 marca 2022 r.
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POTWIERDZENIE 

WYKONANIA ZABIEGU 

 

 

Potwierdzam, że w dniu ………..…….. przeprowadziłem zabieg sterylizacji/kastracji* …… szt. kotów wolno 

żyjących dostarczonych przez Panią/Pana* ………………………………………………………………………………  

 

 

 
     ..................................................................  

Podpis lekarza weterynarii 

przeprowadzającego zabieg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić  
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