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Poz. 1810
UCHWAŁA NR XLII/297/18
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2018 roku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) oraz art. 11a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz.U.2017.1840 ), Rada Miejska w Braniewie po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Braniewie oraz przez Ogólnopolskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Animals Inspektorat
w Braniewie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2018 roku'', który stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie
Dariusz Frąckiewicz
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Załącznik do uchwały Nr XLII/297/18
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 marca 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miasta Braniewo w 2018 roku.
§ 1. Wprowadzenie
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę."
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miasta Braniewo w 2018 roku - zwany w dalszej części „Programem”
Program 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, ponieważ skala bezdomności
tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Braniewie.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie,
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3) ucieczki zwierząt,
4) łatwość pozyskiwania zwierząt,
5) panujące mody na dane rasy zwierząt,
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz
domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania
niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.
Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem
ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów).
Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz
stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji
kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, Gmina Miasta Braniewo finansuje zabiegi sterylizacji
i kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto, wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi
zwierzętami (karmicieli) poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów.
§ 2. Cele i zadania programu
Celem programu jest:
1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Tczewie ul. Malinowska, 83-110 Tczew;
a) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tczewie przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym
zwierzętom z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Miasta Braniewa.
b) Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w schronisku określa regulamin schroniska.
2) Usypianie ślepych miotów;
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3) Odławianie bezdomnych zwierząt;
4) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt poprzez podpisanie umów z lekarzami weterynarii:
a) Panem Radomirem Ławniczakiem
b) Panem Stanisławem Kopeć oraz Panem Wojciechem Płażyńskim na świadczenie takiej opieki;
5) Udzielanie humanitarnej pomocy chorym lub rannym ptakom, sarnom, zającom, jeżom oraz
innym gatunkom żyjącym na terenie Gminy Miasta Braniewa, poprzez podpisanie umowy z:
a) Ośrodkiem Okresowej Rehabilitacji Zwierząt w Jelonkach, Jelonki 80A, 14-411 Rychliki
6) Sprawowanie opieki (przez opiekunów społecznych) nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich
dokarmianie;
7) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
§ 3. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej
współpracy :
1) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Braniewie;
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tczewie ul. Malinowska, 83-110 Tczew, z którym
została podpisana umowa na zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
3) Placówki oświatowe poprzez aktywne
i edukacyjnych dzieci i młodzieży;

uczestniczenie

w działaniach

informacyjnych

4) Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Braniewa w zakresie
przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach i ich traktowaniu; w godzinach od 8.00 do
15.00.
5) Komenda Powiatowa Policji w Braniewie w zakresie przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych
zwierzętach.
6) Lecznice dla zwierząt na terenie miasta Braniewa.
§ 4. Formy przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt
1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewa polega na:
1) odławianiu i umieszczaniu w schronisku zwierząt bezdomnych, zagubionych i błąkających się po
terenie Gminy Miasta Braniewo, na zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych i Policji;
2) poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli poprzez zamieszczanie
informacji na stronie internetowej Gminy Miasta Braniewo o bezdomnych zwierzętach
przebywających na terenie gminy; poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
przy udziale Ogólnopolskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ANIMALS Inspektorat
w Braniewie,
3) zmniejszeniu populacji zwierząt bezdomnych poprzez ich sterylizację i kastrację;
a) zabiegi sterylizacji kastracji mogą być dokonywane tylko przez lekarza weterynarii.
4) dokonywaniu usypiania ślepych miotów ;
a) usypianie ślepych miotów może być dokonywane tylko przez lekarza weterynarii
5) działania edukacyjne, których celem jest: zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym
ich dokarmianie, znalezienie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) tworzeniu rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.
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2. Gmina Miasta Braniewo pokryje koszty sterylizacji, kastracji, szczepień, odrobaczania
i ewentualnego leczenia zwierząt bezdomnych, przed przekazaniem ich do adopcji.
3. Proces adopcyjny bezdomnych zwierząt odbywać się będzie przy współudziale organizacji
społecznych, których statutowym działaniem jest opieka nad zwierzętami.
4. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Miasta Braniewo
wskazuje się gospodarstwo rolne Pani Anny Bartoszek w Braniewie przy ul. Świętokrzyskiej 1.
Z właścicielem gospodarstwa zostanie zawarta Umowa w momencie zaistnienia okoliczności
wymagającej interwencji.
5. Gmina Miasta Braniewa zapewni karmę kotom wolnożyjącym, przekazując ją społecznym
opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) na podstawie deklaracji, w której mowa § 8. ust.1.
w porozumieniu z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt.
§ 5. Sterylizacja, kastracja, leczenie i usypianie ślepych miotów
Zabiegi sterylizacji, kastracji i leczenia kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów
wykonywane będą na następujących zasadach:
1) Gmina Miasta Braniewo pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji, leczenia lub usypiania
ślepych miotów.
2) zabiegi sterylizacji, kastracji, leczenia i usypiania ślepych miotów wykonywanie będą na terenie
lecznic weterynaryjnych :
a) „STARWET” s.c, Stanisław Kopeć, Wojciech
i Zootechniczne, ul. Skośna 3, 14-500 Braniewo

Płażyński

Usługi

Weterynaryjne

b) Radomir Ławniczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Radomir Ławniczak –
Przychodnia Weterynaryjna Braci Mniejszych, ul. Mielczarskiego 23, 14-500 Braniewo na
terenie Miasta Braniewa, z którymi Gmina Miasta Braniewo zawarła umowy na świadczenie
usług weterynaryjnych.
3) wolno żyjące koty będą doprowadzane do lecznic weterynaryjnych przez: mieszkańców miasta
Braniewa będącymi bądź nie będącymi opiekunami społecznymi zwierząt, zarządców
i administratorów nieruchomości, członków organizacji społecznych po wcześniejszym uzyskaniu
skierowania na zabieg/leczenie, wystawione przez Gminę Miasta Braniewo i zatwierdzone przez
Burmistrza Miasta Braniewo.
4) Wykonanie zabiegu bądź leczenie potwierdzają osoby, na które zostało wystawione skierowanie
na leczenie. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Programu.
5) Po wykonaniu zabiegu/leczenia, koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego
pochwycenia.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianiu podlegają zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której dotąd
pozostawały.
2. Odławianie zwierząt będzie wykonywane w sposób:
1) okresowy – z podaniem do publicznej wiadomości na co najmniej 21 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia odławiania zwierząt bezdomnych.
2) stały – w przypadku zgłoszenia o zwierzętach przebywających bez opieki w miejscach
publicznych, w szczególności chorych lub stanowiących zagrożenie.
3. Odławianie zwierząt bezdomnych będą przeprowadzały specjalistyczne firmy, z zastosowaniem
odpowiednich do tego urządzeń i środków. Transport odłowionych zwierząt odbywa się
przygotowanym do tego celu środkiem transportu.
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§ 7. Źródła finansowania realizacji programu
1. W budżecie Gminy Miasta Braniewo na 2018 rok, są zabezpieczone środki finansowe
w wysokości 28.000,00 zł, na realizację zadań własnych wynikających z niniejszego programu :
1) 20.000 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami ( opieka weterynaryjna )
3) 8.000,00 zł na dokarmianie wolno żyjących kotów,
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Osoba pełniąca funkcję opiekuna społecznego zwierząt bezdomnych zobowiązana jest złożyć
deklarację w Urzędzie Miasta Braniewa. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Programu.
2. Mieszkańcy miasta Braniewa będący bądź nie będący opiekunami społecznymi zwierząt,
zarządcy, administratorzy nieruchomości i członkowie organizacji społecznych chcący uzyskać
skierowanie na zabiegi sterylizacji, kastracji, leczenie bezdomnych kotów lub uśpienia ślepych
miotów obowiązani są uzyskać skierowanie z Urzędu Miasta Braniewa. Wzór wniosku o udzielenie
skierowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Programu, natomiast wzór skierowania stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego Programu.
Załącznik Nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2018 r.
Znak sprawy: …..........................
(wypełnia właściwy organ)
Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo
DEKLARACJA
OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT
Imię i nazwisko opiekuna społecznego zwierząt
Adres zamieszkania
nr telefonu
Gatunek zwierząt objętych opieką oraz ich liczba
i płeć
Miejsce przebywania zwierząt *
Forma udzielanej opieki :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji
programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku, o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.2016.922 )
.................................................................................
miejscowość, data
*)

.................................................................................
podpis opiekuna społecznego zwierząt

( miejsce przebywania zwierząt potwierdzenie przez zarządcę, administratora nieruchomości lub OTOZ ANIMALS )
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Załącznik Nr 2 do Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2018 r.
Braniewo, dnia ….....................
Znak sprawy…..............................
(wypełnia właściwy organ)
Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI/LECZENIA* BEZDOMNYCH KOTÓW
LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW*
w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo

Imię i nazwisko lub nazwa jednostki zgłaszającej
Adres zamieszkania lub siedziby, nr telefonu
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu ( szt. )
Rodzaj zabiegu : sterylizacja ( szt. )
kastracja ( szt. )
uśpienie ślepego miotu ( szt.)
leczenie ( szt. )
Miejsce przebywanie zwierząt
Gmina Miasta Braniewa ponosi koszty zabiegów/leczenia tylko kotów bezdomnych.

Do wniosku należy dołączyć :
1.
Zaświadczenie potwierdzające, że koty kierowane do zabiegu/leczenia są kotami
bezdomnymi, wydane przez zarządcę, administratora lub organizację której celem statutowym jest
opieka nad zwierzętami.
2.
Oświadczenie o doprowadzenie zwierząt do lecznicy oraz odebrania zwierząt z lecznicy i
zapewnienia im ( w przypadku kastracji/sterylizacji ) opieki na okres rekonwalescencji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji
programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
roku, o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.2016.922 )

Oświadczam, że doprowadzę zwierzę/zwierzęta do lecznicy oraz odbiorę zwierzę/zwierzęta z
lecznicy i zapewnię mu/im (w przypadku kastracji/sterylizacji) opiekę na okres
rekonwalescencji.
.................................................................................
podpis Wnioskodawcy
*)

niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2018 r.

Braniewo, dnia …..............................
Znak sprawy: …..........................
(wypełnia właściwy organ)
…....................................................
…....................................................
…....................................................
…....................................................
(adres lekarza weterynarii)

SKIEROWANIE
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI/LECZENIA* BEZDOMNYCH KOTÓW
LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW*
w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo

Niniejszym kieruję bezdomnego kota zgłoszonego przez ..................................................... na zabieg
sterylizacji/kastracji/leczenia/uśpienia ślepego miotu*
Ilość zwierząt zgłoszonych do leczenia bądź zabiegu ….........w tym do:
- kastracji:
- sterylizacji:
- leczenia:
- uśpienia ślepych miotów:
Zwierzę na zabieg/leczenie zostanie doprowadzone przez:
Po wykonaniu zabiegu/leczenia zwierzę zastanie odebrane przez:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji
programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
roku, o ochronie danych osobowych (tekst jednolity (t. j. Dz.U.2016.922 )

.................................................................................
podpis osoby zatwierdzającej zabieg
*)

niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4 do Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2018 r.
Braniewo, dnia …........................
POTWIERDZENIE WYKONANIA
ZABIEGU STERYLIZACJI/KASTRACJI/LECZENIA* BEZDOMNYCH KOTÓW
LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW*
w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo
Niniejszym potwierdzam wykonanie:
1. Zabiegu sterylizacji: szt.
2. Zabiegu kastracji:
szt.
3. Leczenia:
szt.
4. Uśpienie ślepego miotu:

szt.

bezdomnych kotów dostarczonych przez ….............................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji
programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
roku, o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.2016.922 )

…...........................................
(podpis lekarza weterynarii )

*)

niepotrzebne skreślić

…..................................................
( podpis osoby odbierającej zwierzę )

