
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2020 roku

Rozdział 1
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§1. 1.Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów zwanym dalej „Programem”.
2.Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów, zwanej 
dalej Gminą, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno 
żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy.
3. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy;
2) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych                     
w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zamościu ul. Braterstwa Broni 16, 22 – 400 Zamość, z którym 
Gmina zawarła umowę, a zwierząt gospodarskich –w gospodarstwie rolnym położonym przy ulicy                 
M. Konopnickiej nr 87 w Hrubieszowie.
3) odławianie z terenu Gminy bezdomnych zwierząt;
4) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
5) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
6) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym na wypadek następstw zdarzeń drogowych;
7) usypianie ślepych miotów;
8) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez  ich sterylizację i kastrację;
9) edukacja społeczeństwa w  zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach  psów  i kotów;
10) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
4.Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn.  zm.), w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

Rozdział 2
 ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT
§2.1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt:
1)  zwierzęta bezdomne umieszczane są  w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zamościu
ul. Braterstwa Broni 16, 22 – 400 Zamość, z którym Gmina  zawarła umowę;
2) zapewnienie całodobowej opieki lekarsko – weterynaryjnej przez lekarza weterynarii, z którym Gmina
 zawarła umowę na „Usługi weterynaryjne oraz odłów bezdomnych zwierząt z terenu miasta Hrubieszowa” 
2. Obligatoryjna sterylizacja albo  kastracja zwierząt odbywa się w Schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Zamościu ul. Braterstwa Broni 16, 22 – 400 Zamość.
3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi Schronisko.

Rozdział 3
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI
§3.Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy 
Miejskiej Hrubieszów sprawuje gmina, współpracując z organizacjami społecznymi, których statutowym 
celem działania jest ochrona zwierząt, oraz  z opiekunami społecznymi.
§4.1.Koty wolno żyjące, bytujące na terenie wspólnot mieszkaniowych są elementem ekosystemu,a ich 
obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (szczurów, myszy). Koty te nie są zwierzętami 
bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach
ich dotychczasowego schronienia. Koty żyjące na swobodzie nie powinny być umieszczane w schroniskach, 
lecz wypuszczane na swobodę po wykonaniu kastracji/sterylizacji. Wypuszczanie na swobodę powinno 
nastąpić w pobliżu miejsca dotychczasowego bytowania zwierzęcia. W okresie, gdy swobodnie żyjące koty 
nie mają możliwości zdobycia niezbędnej ilości pożywienia, powinny być dokarmiane.
2.Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje  Burmistrz Miasta 
poprzez: 
1) przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu skupisk kotów wolno żyjących;
2) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;



3) zakupie i wydawaniu karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,  oraz 
wydawaniu  skierowań na leczenie i sterylizację kotów będących w pieczy karmicieli, w ramach zawartej 
umowy. 

Rozdział 4
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§5.1.Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie gminy ma charakter stały i będzie odbywało się                  
w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki zwierząt,
powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt:
1) odłowu bezdomnych zwierząt dokonuje pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz lekarz
weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną umowę na zasadach i warunkach określonych w  
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad     
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753);
2) poskromienie zwierzęcia odbywa się za pomocą specjalistycznego sprzętu;
3) zgłoszenia o bezdomnym, chorym lub agresywnym zwierzęciu, które wymaga odłowienia przyjmowane 
są przez Gminę, Straż Miejską, lekarza weterynarii oraz Policję; 
4) poszukiwanie właścicieli dla  odłowionych zwierząt.

Rozdział 5
OGRANICZANIE POPULACJI  BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§6.1.Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację psów i kotów, realizują:
1) schronisko -poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji zwierząt przyjętych do 
schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,             
z uwagi na stan zdrowia lub wiek; zabiegom, o których mowa nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od 
umieszczenia ich w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz 
szczenięta przed osiągnięciem przez nie dojrzałości płciowej;
2) Gmina  - poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów 
sterylizacji.
2. Gmina  zwraca w 100 % poniesione przez właściciela koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych 
zwierząt, pochodzących z terenu gminy, które zostaną adoptowane.
§7. Koszty zaczipowania psa przez lekarza weterynarii, z którym została zawarta umowę na świadczenie 
usługi w tym zakresie w 100 % pokrywa Gmina.

Rozdział 6
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT- ADOPCJE ZWIERZĄT
§8.1.Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania opieki nad 
zwierzęciem bezdomnym pochodzącym z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów
2.Sprawowanie opieki nad zwierzęciem może mieć postać stałą i nieograniczoną w czasie, zmierzającą do 
nabycia zwierzęcia na własność, zwaną dalej „adopcją”;
3.Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie, bądź za zwrotem osobie adoptującej 
poniesionych  podstawowych kosztów opieki medycznej nad zwierzęciem.
4.Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez:
1) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Hrubieszów, na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów oraz w mediach społecznościowych:
2) promowanie na stronach internetowych „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt ”;
3) współpracę z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi.
§9.Adopcja zwierzęcia ze schroniska może odbyć się jedynie po odbyciu przez niego zabiegu, polegającego 
na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia, chyba że istnieją szczególne przeciwwskazania, a zwłaszcza 
nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia.



Rozdział 7
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
§10.Usypianie ślepych miotów zwierząt,  o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt 
z dnia 21 sierpnia 1997 r.  dokonywane  jest przez lekarza weterynarii, z którym Gmina  zawarła umowę na 
usługi weterynaryjne.

Rozdział 8
WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA 
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
§11.1.W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub 
zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia osoby, pod której opieką trwale dotąd 
pozostawały, Gmina wskazuje gospodarstwo rolne, w którym te zwierzęta mogą być tymczasowo 
przetrzymywane aż do momentu znalezienia nowego właściciela, gospodarstwem tym jest na podstawie 
podpisanej umowy: gospodarstwo rolne przy ulicy M. Konopnickiej nr 87 w Hrubieszowie.
2.Rozliczenie za opiekę nad zwierzęciem następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę                      
z właścicielem gospodarstwa.
3.Jednocześnie z umieszczeniem zwierzęcia w gospodarstwie gmina podejmie działania w zakresie 
znalezienia nowego właściciela dla zwierzęcia.

Rozdział 9
CAŁODOBOWA OPIEKA WETERYNARYJNA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI                     
W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
§12.1.Na skutek zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej realizowane będzie przez gminę poprzez zlecenie tego zadania lekarzowi weterynarii,            
z którym gmina podpisuje umowę.
2. Realizacja działań dotyczących bezdomności zwierząt prowadzona będzie w 2020 r. przy  współpracy z 
lekarzem weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na „Usługi weterynaryjne oraz odłów bezdomnych 
zwierząt z terenu miasta Hrubieszowa.
3.Gmina finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno 
żyjących.

Rozdział 10
FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT I EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§13.1.Schronisko prowadzi aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt w nim przebywających.
2.Schronisko uczestniczy w działaniach, mających zapewnić bezdomnym zwierzętom stałą opiekę,                
w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomości.
§14.1.Gmina kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie metod walki z bezdomnością zwierząt 
domowych i gospodarskich poprzez:
 1) kampanie informacyjne propagujące przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt 
zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc szczególny nacisk na 
zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej;
 2) informacje o programach adopcyjnych i wolontariacie na rzecz ochrony zwierząt i prowadzenia opieki 
nad bezdomnymi psami lub kotami;
 3) współdziałanie z nauczycielami szkół i przedszkoli mające na celu propagowanie zagadnień związanych 
z humanitarnym traktowaniem zwierząt.
2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez pokrycie w 100% kosztów 
sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, przebywających na terenie Gminy.

Rozdział 11
FINANSOWANIE PROGRAMU
§15.1.Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w budżecie 
Gminy  na 2020 rok w kwocie 86 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć  tysięcy pięćset złotych) i będą 
wydatkowane na pokrycie kosztów:

1) przyjmowanie psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu – 45 500,00 zł, w tym



1.800,00 zł. dotacja dla Miasta Zamość w zakresie współfinansowania w 2020 roku bieżących 
kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu;
2) odławiania bezdomnych zwierząt i przewóz ich do schroniska- 10 000,00 zł;
3) usługi weterynaryjne objęte  Programem- kwota 20 000,00 zł;
4) szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, pochodzących     
z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów, które zostaną adoptowane – 10 000,00 zł;
5) zakupu karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących- kwota 1000,00 zł.


