
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/198/18 

RADY GMINY ŚWIĘTAJNO 

z dnia 22 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Świętajno w 2018 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1875 ze zm.) i art. 11a ust. 1-5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1840) Rada Gminy Świętajno uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Świętajno w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świętajno. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Uss 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Poz. 1989



Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/198/18 

Rady Gminy Świętajno 

z dnia 22 marca 2018 r. 

 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świętajno oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe programu to: 

a) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, poprzez sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku, 

b) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Świętajno, 

c) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi i ich dokarmianie, 

d) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

e) odławianie bezdomnych zwierząt, 

f) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

g) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami, 

h) znakowanie zwierząt bezdomnych. 

§ 2. 1. Znakowanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt 

w Radysach s.c., Radysy 13, 12-230 Biała Piska, z którym Gmina Świętajno ma podpisaną umowę na 

świadczenie usług. 

2. Do zadań schroniska należy prowadzenie rejestru oznakowanych zwierząt. 

3. Gmina, we współpracy ze schroniskiem, prowadzić będzie akcje edukacyjno-informacyjne o znakowaniu 

zwierząt. 

§ 3. Schronisko, z którym Gmina Świętajno ma podpisaną umowę na świadczenie usług, przeprowadza 

obligatoryjnie zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których 

istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy odbywać się będzie za pośrednictwem 

schroniska, z którym gmina podpisała umowę na świadczenie usług, poprzez: 

a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 

b) utrzymywanie przyjętych do schroniska zwierząt w warunkach zgodnych z obowiązującymi w tym 

przedmiocie przepisami, 

c) zapewnienie opieki weterynaryjnej, 

d) prowadzenie kart zwierząt i znakowanie umożliwiające ich identyfikację. 

2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

bezdomnych zwierząt realizuje gmina poprzez udzielanie jednorazowych zleceń odpowiednim służbom 

weterynaryjnym będącym do dyspozycji w danym momencie. 

3. Bezdomne zwierzęta gospodarskie będą umieszczane w gospodarstwie rolnym w miejscowości 

Rogowszczyzna, gmina Świętajno. Właścicielem gospodarstwa jest Zbigniew Sułek. 

§ 5. Kotom wolno żyjącym należy stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego 

schronienia, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy 

zarejestrują się w Urzędzie Gminy Świętajno. 
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§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie poprzez: 

a) schronisko dla zwierząt, które prowadzić będzie działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli 

i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte 

warunki bytowania, 

b) organizacje pozarządowe prowadzące akcje adopcyjne i promocyjne, 

c) stronę internetową urzędu z ogłoszeniami o adopcji zwierząt. 

§ 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach s.c.,  

Radysy 13, 12-230 Biała Piska, zgodnie z art. 11 a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt realizowane będzie 

w schronisku dla zwierząt poprzez lekarza weterynarii. 

§ 8. Urząd Gminy Świętajno w ramach programu prowadzić będzie, we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, 

ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz znakowania, a także adopcji zwierząt 

bezdomnych. 

§ 9. 1. Wprowadza się możliwość dobrowolnej kastracji/sterylizacji psów i kotów należących do 

mieszkańców Gminy Świętajno, 

2. Zabiegi kastracji/sterylizacji, o których mowa w ust. 1 będą dofinansowane przez Gminę w wysokości 

50% kosztów zabiegu, 

3. Zabiegi kastracji/sterylizacji z dofinansowania będą wykonywane przez lecznicę weterynaryjną, z którą 

Gmina podpisze umowę. Adres lecznicy weterynaryjnej do wykonywania zabiegów zostanie podany na stronie 

BIP Urzędu Gminy. 

4. Sterylizacja/kastracja z dofinansowania gminy odbywać się będzie do wyczerpania środków 

przeznaczonych na ten cel. Wysokość środków na 2018 r. wynosi 5000,00 zł. 

§ 10. Środki finansowe w wysokości 81 200,00 zł. na realizację wszystkich zadań wynikających z programu 

zabezpieczone są w budżecie gminy na 2018 r. Środki wydatkowane będą w zależności od ilości zwierząt 

przetrzymywanych w schronisku, wykonanych sterylizacji oraz kastracji jak również innych czynności 

związanych z wyłapywaniem i przetrzymywaniem bezpańskich psów przez schronisko, zgodnie z 

otrzymywanymi fakturami. Finansowanie innych spraw ujętych w programie realizowane będzie w miarę ich 

występowania. 
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