
  

UCHWAŁA NR XXVIII/217/2018 

RADY GMINY DRZYCIM 

z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2018 rok. 

Na podstawie art. 11a ust. 1 ust. 7 oraz ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. 

z 2017 r., poz. 1840) uchwala się, co następuje: 

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

terenie gminy Drzycim na 2018 rok stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

Jerzy Krüger

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 kwietnia 2018 r.

Poz. 2198



załącznik  

do uchwały nr XXVIII/217/2018 

RADY GMINY DRZYCIM 

z dnia 29 marca 2018 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Drzycim na 2018 rok. 

 

Bezdomność zwierząt jest problemem - zjawiskiem społecznym posiadającym tendencję wzrostową. 

Głównymi przyczynami bezdomności zwierząt są niekontrolowane rozmnażanie, porzucanie zwierząt, łatwość 

pozyskiwania zwierząt, brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w przedmiocie zapobiegania bezdomności. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

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

wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów 

i kotów, z uwagi na to, że skala bezdomności tych zwierząt jest największa.  

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to 

najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt i ma na celu ograniczenie populacji 

bezdomnych zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez 

prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz obligatoryjną seterylizację i kastrację zwierząt 

przebywających w Schronisku dla Zwierząt w Drzycimiu. 

Realizacja zadań określonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt i zapewni 

większe bezpieczeństwo i porządek na terenie gminy oraz zapewni właściwą opiekę nad zwierzętami, które 

jako istoty żyjące, zdolne do odczuwania cierpienia zasługują na poszanowanie, ochronę i opiekę. 

Niniejszy program powstał w oparciu o zapisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1840 j. t.).  

Celami Programu są przede wszystkim: 

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy o ochronie zwierząt; 

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt; 

3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 

I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt: 

Gmina Drzycim prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, w którym zapewniono miejsce, wyżywienie 

oraz opiekę weterynaryjną dla bezpańskich zwierząt.  

II. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 

Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącym realizowania jest w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności, poprzez: 

1. Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 

2. Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania; 

3. Powierzenie realizacji powyższych zadań wolontariuszom oraz osobom dokarmiającym koty wolno żyjące. 

III. Odławianie bezdomnych zwierząt: 

Wyłapywaniem objęte zostaną zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których niemożliwe jest 

ustalenie właściciela lub innej osoby, pod opieką której dotychczas przebywały, a w szczególności chore lub 

zagrażające życiu, zdrowiu o bezpieczeństwu ludzi. 

Odławianie bezdomnych zwierząt będzie się odbywało na interwencję, przez wykwalifikowanych 

pracowników, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, niestwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt 

oraz niezadającego im cierpienia. Transport bezdomnych zwierząt odbywał się będzie środkiem transportu 

przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

Wyłapywaniem zajmuje się przeszkolony personel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na 

telefoniczne zlecenie Gminy Drzycim. 

IV. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt: 

Gmina Drzycim realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku, które są 

przeprowadzone przez wykwalifikowanego lekarza weterynarii, z którym Gmina podpisała umowę: Gabinet 

Weterynaryjny „Gowet”, ul. Podgórna 14b, 86-140 Drzycim. 

Zabiegom sterylizacji i kastracji podlegają zwierzęta po 14-dniowej kwarantannie schroniskowej z uwagi na 

możliwość zgłoszenia się właścicieli lub opiekunów. 

V. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 
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Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie się odbywało poprzez wywieszanie informacji 

o możliwości zaadoptowania bezdomnego zwierzęcia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie 

internetowej www.drzycim.pl, oraz na portalach społecznościowych i platformach ogłoszeniowych. 

Organizowane będą także akcje reklamowe i propagandowe w celu szybkiej adopcji.  

VI. Usypianie ślepych miotów: 

Usypianie ślepych miotów może być realizowane wyłącznie przez lekarza weterynarii sprawującego opiekę, 

z którym Gmina Drzycim ma podpisaną umowę wskazanym w pkt. IV niniejszego Programu. Zwierzę 

usypiane jest traktowane do ostatniej chwili życia z szacunkiem, by zaoszczędzić mu cierpienia i stresu. 

VII. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt: 

Zadanie będzie realizowane przy współpracy z gospodarstwem prowadzonym przez Panią Barbarę Szomszor, 

ul. Podgórna 23, 86-140 Drzycim, która zapewni miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich. Umowa 

zawarta zostanie w przypadku wystąpienia takiej konieczności i dotyczyć będzie indywidualnych przypadków 

przekazania zwierząt. 

Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie działania w zakresie znalezienia 

nowego właściciela dla tych zwierząt. 

VIII. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Zadanie będzie realizowane przy pomocy lekarza weterynarii - Gabinet Weterynaryjny „Gowet”, 

ul. Podgórna 14b, 86-140 Drzycim.  

IX. Elektroniczne znakowanie psów. 

Gmina realizuje elektroniczne znakowanie psów, będących podopiecznymi Schroniska dla Zwierząt 

w Drzycimiu. Oznakowane zwierzęta wpisane są do Gminnej Bazy Psów Zaczipowanych. Po adopcji Gmina 

wprowadza dane nowego właściciela zwierzęcia. 

X. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina. 

Planowana wysokość środków zaplanowana w budżecie gminy na realizację zadania wynikającego 

z niniejszego planu wynosi 20 000,00 zł. (13 000 zł – usługi związane z wyłapywaniem i utrzymaniem zwierząt 

w Schronisku wraz z zabiegami weterynaryjnymi, 5000 zł zakup karmy i wyposażenia, 2000 zł na utrzymanie 

zwierząt gospodarskich). W razie wystąpienia takiej konieczności, wysokość środków może ulec zwiększeniu. 

Środki finansowe wydatkowane są na: 

a) utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Drzycimiu, 

b) nadzór weterynaryjny nad Schroniskiem, 

c) przeprowadzanie sterylizacji i kastracji psich rezydentów Schroniska, 

d) szczepienie przeciwko wściekliźnie bezdomnych zwierząt, które ukończyły 3-ci miesiąc życia, 

e) szczepienie szczeniąt, które z uwagi na wiek, nie mogą być uśpione, przeciwko chorobom wirusowym, 

f) elektroniczne znakowanie psów w Schronisku, które ukończyły 3-ci miesiąc życia, 

g) dokarmianie kotów wolno żyjących, w razie potrzeby. 
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