
UCHWAŁA NR IX/53/2019
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 122) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Dobre Miasto w 2019 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Ryszard Łańko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Poz. 1877



 

         

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto w 2019 roku. 

 

Wprowadzenie 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 

winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt - t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122). 

 

Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów oraz 

zwierząt gospodarskich. 

 

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności 

tych zwierząt jest największa. 

 

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, 

7) brak pełnej ewidencji i skutecznej identyfikacji zwierząt. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) „ustawie”- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122). 

2) „Programie”- należy przez to rozumieć niniejszy „Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto  

w 2019 roku”. 

3) „Urzędzie”- należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Dobrym Mieście, jednostkę 

organizacyjną, przy pomocy, której Burmistrz Dobrego Miasta wykonuje zadania. 

4) „społecznym opiekunie zwierząt”- należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę 

nad zwierzęciem lub zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Dobre Miasto, wpisaną do 

rejestru społecznych opiekunów zwierząt. 

Załącznik do uchwały Nr IX/53/2019

Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
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5) „rejestrze społecznych opiekunów zwierząt” - należy przez to rozumieć spis społecznych 

opiekunów zwierząt, założony i prowadzony przez Urząd, sporządzany na podstawie 

składanych deklaracji społecznego opiekuna według załącznika nr 1 do Programu. 

6) „ewidencji psów” - należy przez to rozumieć rejestr psów założony i prowadzony przez 

Urząd na podstawie zgłoszeń przekazanych przez właścicieli psów w celu przyszłego 

objęcia programem planu znakowania zwierząt. 

 

2. Pozostałe użyte w uchwale określenia: „zwierzęta gospodarskie”, „zwierzęta bezdomne”, 

„właściwe warunki bytowania”, „schronisko dla zwierząt”, użyte są w rozumieniu opisanym  

w art. 4 cyt. ustawy o ochronie zwierząt.  

 

§ 2. 

Realizatorem Programu są: 

1. Warmiński Związek Gmin w zakresie prowadzenia i budowy schroniska dla bezdomnych 

zwierząt, na podstawie porozumienia z Gminą Dobre Miasto znak: SK.7031.3.2016.WW  

z dnia 02.01.2016 r., 

2. Burmistrz Dobrego Miasta w zakresie pozostałych zadań programowych. 

 

Rozdział II 

Cel i zadania programu 

§ 3. 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Program obejmuje następujące zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt w Tomarynach 

k/Biesala; w tym obligatoryjna sterylizacja albo kastracja w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) usypianie ślepych miotów; 

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

  

Rozdział III 

Realizacja zadań programowych 

§ 4. 

Zadania określone w § 3 ust. 2 Gmina będzie wykonywała poprzez niżej wymienione czynności:  

1) Uczestniczenie w kosztach prowadzenia schroniska dla zwierząt w ramach inwestycji, której 

inwestorem jest Warmiński Związek Gmin, na podstawie porozumienia znak: 

SK.7031.3.2016.WW z dnia 02.01.2016 r. 

2) Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie zwierząt  

w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach k/Biesala, 

Tomaryny 11/2, 11-036 Tomaryny, a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie rolnym. 
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3) Dla potrzeb realizacji założeń Programu, zwierzęta gospodarskie umieszcza się w Zespole 

Szkół Rolniczych w Smolajnach, Warsztaty – Gospodarstwo Szkolne, Smolajny 43. 

4) Oddawanie bezdomnych zwierząt do adopcji w drodze umowy adopcyjnej. 

5) Poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych poprzez prowadzenie 

stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję. Rozpowszechnianie 

informacji w postaci ulotek, plakatów, zamieszczanie informacji w środkach masowego 

przekazu, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronach internetowych Urzędu i organizacji 

opieki nad zwierzętami. 

6) Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w okresie zimowym, 

poprzez zakup karmy i jej przekazanie zarejestrowanemu, społecznemu opiekunowi zwierząt, 

zakup urządzeń służących schronieniu i zlokalizowanie ich w miejscach największych skupisk 

kotów. Wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów upoważnia do otrzymania 1 raz  

w miesiącu karmy. 

7)  Stałe odławianie bezdomnych zwierząt przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i ich 

dostarczanie do schroniska dla zwierząt w Tomarynach k/Biesala. 

8) Finansowanie zabiegów sterylizacji albo kastracji wolno żyjących kotów na wniosek 

społecznego opiekuna zwierząt, organizacji społecznych, po uprzednim uzyskaniu przez 

wnioskującego skierowania na zabieg. 

9) Obligatoryjna kastracja i sterylizacja zwierząt po przyjęciu do schroniska dla zwierząt  

w Tomarynach k/Biesala. 

10) Finansowanie kosztów uśpienia ślepych miotów bezdomnych zwierząt, które są jeszcze ślepe  

i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli lub są chore, uznane przez lekarza 

weterynarii za nierokujące nadziei na wyzdrowienie. 

11) Zawieranie umów z lekarzem weterynarii prowadzącym indywidualną praktykę albo  

z zakładem leczniczym dla zwierząt, tj. z przychodnią lub lecznicą, o których mowa w ustawie 

z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, na świadczenie usług 

weterynaryjnych, polegających na sterylizacji, kastracji i usypianiu ślepych miotów. 

12) Nawiązanie współpracy z organizacjami opieki nad zwierzętami, ośrodkami rehabilitacji 

zwierząt, sołtysami, przewodniczącymi zarządów osiedli, wspólnotami mieszkaniowymi, 

wolontariuszami i innymi osobami w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt, a także poszukiwania nowych właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt. 

13) Zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii 

prowadzącym indywidualną praktykę: Gabinet Weterynaryjny, ul. Warszawska 11, 11-040 

Dobre Miasto. Opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

zapewnia się zwierzętom wolno żyjącym, bezdomnym, a także posiadającym właściciela w 

przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej 

pomocy. 

 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

§ 5. 

1. Społecznym opiekunem może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Dobre Miasto, 

niepozbawiony praw publicznych, zainteresowany działalnością na rzecz pomocy wolno 

żyjącym kotom. Działalność społecznego opiekuna opiera się wyłącznie na pracy społecznej  

i jest w pełnym zakresie nieodpłatna. Osoba pełniąca funkcję społecznego opiekuna zwierząt 

składa w roku obowiązywania Programu deklarację według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego Programu. 
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2. Osoba zamierzająca uzyskać skierowanie na zabieg sterylizacji lub kastracji bezdomnych 

zwierząt lub uśpienia ślepych miotów zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do 

niniejszego Programu, obowiązana jest złożyć wniosek  o udzielenie skierowania stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszego Programu. 

3. Osoba pełniąca funkcję społecznego opiekuna zwierząt może otrzymać karmę dla wolno 

żyjących kotów po złożeniu wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego 

Programu. 

 

Rozdział V 

Finansowanie programu 

§ 6. 

1. Na realizację zadań wymienionych w Rozdziale III Gmina przeznacza w 2019 roku środki 

finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją Programu w wysokości: 

 

1) Prowadzenie schroniska        – 115.000,00 zł 

2) Kastracja i sterylizacja wolno żyjących kotów     –     7.500,00 zł 

3) Zabiegi uśpienia ślepych miotów      –        500,00 zł 

4) Transport bezpańskich zwierząt do schroniska     –   16.000,00 zł 

5) Opieka weterynaryjna nad zwierzętami biorącymi udział w wypadkach   

           –     8.000,00 zł 

6) Zakup karmy na zimowe dokarmianie kotów wolno żyjących   –     3.000,00 zł 

 

2. Środki finansowe będą wydatkowane poprzez zlecanie usług i dostaw, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986 ze zm.). 
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Załącznik nr1 

 do Programu opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Dobre Miasto w 2019 roku  

  

        Urząd Miejski w Dobrym Mieście 

        ul. Warszawska 14 

        11-040 Dobre Miasto 

 

DEKLARACJA SPOŁECZNEGO OPIEKUNA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH 

 

Imię i nazwisko opiekuna społecznego kotów 

 

 

 

Adres zamieszkania  

numer telefonu 

 

 

 

Koty objęte opieką, ich liczba, płeć 

 

 

 

 

Miejsce przebywania kotów 

 

 

 

 

Forma udzielanej kotom opieki 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Urzędu o konieczności przeprowadzenia zabiegów 

weterynaryjnych w stosunku do kotów podlegających mojej opiece. 

Oświadczam, że podane przeze mnie koty należą do kotów wolno żyjących na terenie Dobrego 

Miasta. 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto 

w 2019 roku”  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze 

zm). 

 

                                           

………………………………                   ……………………….. 

        miejscowość, data                                                                          podpis społecznego opiekuna  zwierząt 
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Załącznik nr 2 

 do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Dobre Miasto w 2019 roku 

  

  

        Urząd Miejski w Dobrym Mieście 

        ul. Warszawska 14 

        11-040 Dobre Miasto 

 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA 

NA ZABIEG STERYLIZACJI* / KASTRACJI* / UŚPIENIA ŚLEPYCH MIOTÓW* 
 

w ramach; „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto w 2019 roku”. 

 

Imię i nazwisko  

lub nazwa jednostki zgłaszającej 

 

 

 

Adres zamieszkania lub siedziby, 

numer telefonu 

 

 

 

Ilość zwierząt zgłaszanych do zabiegu, ich 

gatunek, rasa, płeć  

 

 

 

 

 

Rodzaj zabiegu:  

Sterylizacja* (szt.) 

Kastracja* (szt.) 

Uśpienie ślepego miotu* (szt.) 

 

 

 

 

 

Miejsce przebywania zwierząt 

 

 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu zwierzęta są bezdomnymi zwierzętami przebywającymi na 

terenie gminy Dobre Miasto. 

Zobowiązuję się do doprowadzenia zwierząt do wskazanej przez Urząd lecznicy, w której dokonany zostanie 

zabieg, odebrania zwierząt z lecznicy oraz sprawowania opieki w okresie ich rekonwalescencji po zabiegu. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto 

w 2019 roku” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze 

zm). 

               ………………………………                   ……………………….. 

                       miejscowość, data                                     podpis  wnioskodawcy 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

 do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Dobre Miasto w 2019 roku.  

  

 

Znak sprawy:                 Dobre Miasto, dnia…………………………………… 

 
 

 

SKIEROWANIE NA ZABIEG  

STERYLIZACJI* / KASTRACJI* / UŚPIENIA ŚLEPYCH MIOTÓW *  

 

w ramach: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto w 2019 roku.”. 

 

Niniejszym kieruję bezdomne zwierzę zgłoszone przez: 

……………………………………………………………………………………………….. 

na zabieg sterylizacji* / kastracji* / uśpienia ślepego miotu*, który wykonany zostanie  

w ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu:  ….szt. 

Rodzaj zabiegu :                                         

sterylizacja:   ….szt. 

kastracja:   .....szt. 

            uśpienie ślepego miotu .....szt. 

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez: 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………..                 

Po wykonaniu zabiegu zwierzęta zostaną odebrane na okres rekonwalescencji przez: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Skierowanie ważne przez 1 miesiąc od daty jego wystawienia.                                                                  

                                                                                                  ………………………………… 

                                                                                                          Podpis wydającego skierowanie 

  *Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 

 do Programu opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Dobre Miasto w 2019 roku  

 
Urząd Miejski w Dobrym Mieście 

        ul. Warszawska 14 

        11-040 Dobre Miasto 

WNIOSEK O PRZYZNANIE SUCHEJ KARMY DLA BEZDOMNYCH KOTÓW 
 

w ramach; „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto w 2019 roku”. 

 

 

Imię i nazwisko 

lub nazwa jednostki zgłaszającej 

 

 

 

Adres zamieszkania lub siedziby, 

numer telefonu 

 

 

Numer dowodu osobistego  

Ilość zwierząt dokarmianych  

Miejsce przebywania zwierząt 
 

Informacje dodatkowe  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto 

w 2019 roku” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze 

zm). 

………………………………                   ……………………….. 

     miejscowość, data                                                        podpis  wnioskodawcy 

 

 

POKWITOWANIE ODBIORU KARMY 

 

 

Ja niżej podpisany/a ....................................................................... zamieszkały/a w ............................... 

przy ulicy....................................... kwituję w dniu ...................... odbiór karmy dla kotów w ilości .............. kg, 

która będzie przeznaczona na dokarmianie bezdomnych kotów w okresie zimowym, przebywających  

przy ulicy ................................................  . 

 

..............................................       .............................................. 
Przekazujący         Odbierający 
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