
UCHWAŁA NR IV/39/19
RADY GMINY WILCZĘTA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczęta na rok 2019.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 992) 
Rada Gminy Wilczęta uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Gminny Program Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz 
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Wilczęta na rok 2019”, który stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Wilczęta

Elżbieta Skubij

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Poz. 2094



Załącznik
do Uchwały Nr IV/39/19
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 29 marca 2019 r.

Gminny Program Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na
terenie Gminy Wilczęta na rok 2019.

Rozdział I.

Cel i zadania programu.

§ 1. Celem głównym Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczęta oraz
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 2. 1. Celem niniejszego programu jest:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki,

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

4) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

5) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom uczestniczącym 

w zdarzeniach drogowych,

9) popularyzacja form utrzymania i hodowli psów i kotów,

10) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

§ 3. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wilczęta;

2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wilczęta;

3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o ochronie zwierząt (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 122);

4) schronisku  dla  bezdomnych  zwierząt  –  należy  przez  to  rozumieć  Warmińsko-Mazurskie
Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Plac Grunwaldzki 8, 14-
400 Pasłęk, z którym Gmina Wilczęta ma zawartą umowę na świadczenie usług.

Rozdział II.

Postanowienia szczegółowe Programu.

§ 4. Bezdomne psy z terenu Gminy Wilczęta będą umieszczane w schronisku dla  bezdomnych zwierząt w
Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniu Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu.

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt:

1) odławianiu  podlegają  bezdomne  zwierzęta,  czyli  takie  które  uciekły,  zbłąkały  się  lub  zostały
porzucone  przez  człowieka,  a  nie  ma  możliwości  ustalenia  ich  właściciela  lub innej  osoby pod
opieką której dotąd pozostawały.

2) odławianie  bezdomnych  zwierząt  ma  charakter  stały,  a  usługa  odławiania  odbywać  się  będzie
każdorazowo po ustnym lub telefonicznym zgłoszeniu informacji o przebywaniu zwierzęcia.

3) odławiane bezdomne zwierzęta umieszczane będą w schronisku o którym mowa w § 4 niniejszego
Programu,  natomiast  bezdomne  zwierzęta  gospodarskie  umieszczane  będą  w  gospodarstwie  w
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miejscowości Bardyny 18.  

4) odławianie  bezdomnych  zwierząt  odbywać  się  będzie  z  zastosowaniem  odpowiednich  do  tego
urządzeń i środków, które nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im
cierpienia.  Transport  odłowionych  zwierząt  odbywać  się  będzie  przygotowanym  do  tego  celu
środkiem transportu

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:

1) Gmina będzie wspierać poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów poprzez
prowadzenie  akcji  adopcyjnej  bezdomnych zwierząt,  wyłapanych z  terenu Gminy,  tj.  stworzenie
bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących wyłapanych
zwierząt na tej stronie oraz na tablicy w siedzibie Urzędu Gminy.

2) Gmina założy i będzie prowadziła rejestr osób zainteresowanych adopcją psów

3) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli             i
oddawania  do  adopcji  bezdomnych  zwierząt  osobom zainteresowanym i  zdolnym zapewnić  im
należyte warunki bytowania.

§ 7. 1.  W celu  rozwiązywania  problemu bezdomności  psów i  kotów na  terenie  Gminy,  przewiduje  się
prowadzenie współpracy z osobami i instytucjami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

2. Jako podstawową formę współpracy, o której mowa w ust. 1 zakłada się prowadzenie wspólnych akcji
zmierzających do zapewnienia właścicieli bezdomnym psom i kotom.

§ 8. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie:

1) Wolno  żyjące  koty  bytujące  w  otoczeniu  człowieka  w  pobliżu  budynków  mieszkalnych  i
gospodarczych są elementami ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni.
Koty te  nie  są  zwierzętami  bezdomnymi,  dlatego nie  powinno się  ich wyłapywać lecz stwarzać
warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia,

2) Sprawowanie  opieki  nad  wolno  żyjącymi  kotami,  w  tym  ich  dokarmianie  realizowane  będzie
poprzez ustalenie miejsc ich przebywania, dostarczenie karmy i wody pitnej do miejsc przebywania
przez społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, którzy zarejestrują się               w Urzędzie
Gminy lub poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy.

§ 9. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, przebywających na terenie
gminy Wilczęta oraz zwierząt, które przekaże do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa  w § 7 ust. 1:

1) Gmina zawiera umowę z lekarzem weterynarii na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji
bezdomnych zwierząt oraz na opiekę, dofinansowywanych w 100% z budżetu Gminy, t.j. Gabinet
Weterynaryjny lek. wet. Anna Monkiewicz, ul. Elbląska 3, 14-420 Młynary;

2) bezdomne zwierzęta, będą na zlecenie gminy wyłapywane przez uprawniony podmiot lub jednostkę
podległą Wójtowi Gminy i przewożone do lekarza weterynarii,  o którym mowa w pkt 1 w celu
wykonania zabiegu kastracji lub sterylizacji;

3) po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta, w szczególności koty wrócą do miejsc macierzystych, bądź
trafią do adopcji;

4) na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci 100% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii,
na podstawie wystawionego rachunku.

§ 10. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia miotów psów lub kotów bezpańskich.

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:

1) uśpieniu  mogą  podlegać  wyłącznie  zwierzęta,  które  są  jeszcze  ślepe  i  nie  ma  możliwości
zapewnienia dla nich właścicieli;

2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 pkt. 1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii,
z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania ślepych miotów psów i kotów, t.j.
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Anna Monkiewicz, ul. Elbląska 3, 14-420 Młynary;
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3) Gmina  dokonuje  zapłaty  lekarzowi  weterynarii  za  czynności  opisane  w  niniejszym  paragrafie,
zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

§ 11. Gmina nie przewiduje znakowania psów za pomocą czipu.

§  12. W celu  zapewnienia  miejsca  dla  zwierząt  gospodarskich  z  terenu  Gminy Wilczęta  wskazuje  się
gospodarstwo rolne z siedzibą Bardyny 18, 14-405 Wilczęta.

§ 13.  1.  Gmina  zapewnia  całodobową opiekę weterynaryjną  zwierzętom uczestniczącym w zdarzeniach
drogowych, nie posiadającym właściciela lub opiekuna poprzez zlecanie lekarzowi weterynarii świadczenia
takiej opieki.

2. Gmina pokrywa 100 % kosztów leczenia zwierząt.

3.  Gmina  zawiera  umowę  z  lekarzem weterynarii  na  wykonywanie  opieki  weterynaryjnej,  t.j.  Gabinet
Weterynaryjny lek. wet. Anna Monkiewicz, ul. Elbląska 3, 14-420 Młynary.

4. Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie z
warunkami określonymi w umowie.

Rozdział III.

Adopcja psów.

§  14 1.  Gmina  zastrzega  sobie  podjęcie  decyzji  o  oddaniu  zwierzęcia  do  adopcji  
w  zależności  od  możliwości  spełnienia  wymogów  stawianych  adoptującemu,  określonych  w  umowie
adopcyjnej.

2. W przypadku adopcji jednego psa z terenu Gminy Wilczęta, nowy właściciel otrzyma rekompensatę części
kosztów  utrzymania  psa  w  wysokości  do  500,00  zł  (np.  na  zakup  karmy,  akcesoriów,  zabiegów
weterynaryjnych lub budy dla psa).

3. Rekompensata, o której mowa w ust. 1 wypłacana będzie po podpisaniu umowy adopcyjnej.

4. Wprowadza się ograniczenie wysokości rekompensaty do kwoty 1000,00 zł na jedną rodzinę (rodzina
może adoptować maksymalnie 2 psy, w ramach niniejszego programu.

§  15.  Przy realizacji  programu adopcji  gmina  będzie  współpracowała  z  organizacjami  zajmującymi  się
opieką nad zwierzętami, w szczególności działającymi na terenie Powiatu Braniewskiego.

Rozdział IV.

Rejestracja psów.

§ 16. 1. Gmina dokonuje rejestracji, robi zdjęcie psa i spisuje umowę z nowym właścicielem psa.

2. Ewidencja wszystkich zarejestrowanych psów jest prowadzona przez Referat Rolnictwa, Budownictwa,
Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Nieruchomościami  w
Urzędzie Gminy w Wilczętach.

3. Karta do rejestracji, o której mowa w ust. 1 musi zawierać:

1) rasę, płeć, zdjęcie oraz opis psa,

2) dzień i miejsce wyłapania psa,

3) dzień wydania psa do adopcji.

4. Wzór druku zgłoszenia psa do rejestracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu

Rozdział V.

Zgłaszanie i interwencje w sprawie bezdomnych zwierząt, zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 17.  Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywać się do godziny 15:00 pod numerem telefonu 55 249 65 04
(pracownik  ds.  ochrony  środowiska  Urzędu  Gminy  Wilczęta  84,  14-405  Wilczęta,  pokój  nr  17),
natomiast  po  godzinie  15:00  oraz  w  dni  wolne  od  pracy  pod  numerem  telefonu  55  248  75  07
(Posterunek Policji w Wilczętach) lub pod numerem 997.
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Rozdział VI.

Finasowanie programu.

§ 18. 1. Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu w roku 2019 określa uchwała
Rady Gminy Wilczęta, dotycząca budżetu gminy na rok 2019 i wynosi ona 20 500,00 złotych.

2. Wydatkowanie środków finansowych następować będzie na podstawie dowodów finansowych,            w
szczególności  faktur,rachunków  za  wykonane  usługi,zakupy,dostawy  i  w  oparciu  o  zawarte  umowy
dotyczące realizacji zadań opieki nad zwierzętami.

3.  W  przypadku  niewystarczających  środków  finansowych  zaplanowanych  na  realizację  niniejszego
Programu Rada Gminy dokona zwiększenia środków w planie finansowym na rok 2019.Załącznik Nr 1  
do Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na
terenie Gminy Wilczęta na rok 2019

KARTA REJESTRACJI PSA

Rasa psa

Płeć

Opis psa

Data i miejsce wyłapania psa

Data wydania psa do adopcji

Imię i nazwisko osoby adoptującej

Adres osoby adoptującej

Numer umowy adopcyjnej
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