
 

 

UCHWAŁA NR VII/29/19 

RADY GMINY PIECKI 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Piecki na 2019 rok” 

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 2017 r. 

poz. 1840 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Piecki na 2019 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.  

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący 

Tomasz Jasinowicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 maja 2019 r.

Poz. 2297



Załącznik do uchwały Nr VII/29/19 

Rady Gminy Piecki 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Piecki na 2019 rok 

Rozdział 1. 

Cele i zadania Programu 

§ 1. Cele Programu: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 z późn. zm.), 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt, 

3) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt, 

4) edukacja mieszkańców Gminy Piecki w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, 

5) propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów. 

§ 2. W ramach Programu Gmina Piecki realizuje następujące zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym, 

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

9) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym, 

10) plan sterylizacji i kastracji zwierząt w Gminie Piecki, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli 

zwierząt lub innych, pod których opieką zwierzęta pozostają. 

§ 3. Wykonawcami Programu są: 

1) Gmina Piecki, 

2) Urząd Gminy Piecki w zakresie koordynowania zadań realizowanych w ramach Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

4) dzierżawcy obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Piecki. 

Rozdział 2. 

Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 4. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały. 

§ 5. 1.  Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych Gminy, co do których 

istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie Urząd Gminy, który podejmie działania 

zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt. 
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2. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, Urząd Gminy 

podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt. 

§ 6. Odłowione bezdomne zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt „Mój dom” w Bagienicach Małych 45a, 11-700 Mrągowo, zgodnie z podpisaną umową 

na świadczenie usług w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Piecki. 

Rozdział 3. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez: 

1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące, 

2) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów, którzy zarejestrowani są przez 

Urząd Gminy, 

3) kontrolowanie populacji kotów wolno żyjących poprzez prowadzenie przy współudziale społecznych 

opiekunów sterylizacji lub kastracji zwierząt, 

4) szczepienia. 

Rozdział 4. 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

§ 8. 1.  Gmina Piecki realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku na podstawie 

zawartej umowy na zasadach ogólnie ustalonych. 

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być przeprowadzone przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia 

w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

Rozdział 5. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 9. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez: 

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy tj. stworzenie 

elektronicznej bazy danych na stronie internetowej, umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących 

odłowionych zwierząt na tej stronie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu, 

2) prowadzenie przy pomocy mediów akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi 

zwierzętami, 

3) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska. 

Rozdział 6. 

Usypianie ślepych miotów 

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

posiadających właścicieli zamieszkujących na terenie Gminy. 

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

a) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla 

nich właścicieli, 

b) zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt 1 przeprowadza w oparciu o umowę zawartą z Gminą lekarz 

weterynarii, w przypadku ślepych miotów urodzonych w schronisku zabieg uśpienia przeprowadza lekarz 

weterynarii zatrudniony w schronisku, 

c) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu, 

d) Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie, o której mowa w ppkt b, na podstawie wystawionego rachunku (faktury), do 

którego dołączone będą oświadczenia, o których mowa w ppkt. c. 
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Rozdział 7. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 11. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się właściciela gospodarstwa 

rolnego położonego w Pieckach, ul. Krzywa 13b, który wyraził gotowość przyjęcia zwierząt. 

Rozdział 8. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt zostało zlecone lekarzowi weterynarii Panu Ryszardowi Pieńkowskiemu – Gabinet Weterynaryjny 

„OiS” ul. Zwycięstwa 37/3, 11-710 Piecki zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług weterynaryjnych 

dla zwierząt dzikich (wolno żyjących). 

Rozdział 9. 

Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami 

§ 13. Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, 

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

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 10. 

Plan sterylizacji i kastracji zwierząt w Gminie Piecki 

§ 14. 1.  W celu ograniczenia populacji kotów i psów na terenie Gminy Piecki prowadzona będzie akcja 

dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właścicieli. 

2. Wykonanie zadania, o którym mowa w § 14 pkt 1 realizowane będzie poprzez udzielenie dofinansowania 

właścicielom psów  i kotów kosztów sterylizacji lub kastracji na zasadach i w wysokości określonej 

zarządzeniem Wójta Gminy Piecki. 

3. Dofinansowanie do zabiegu przysługuje tylko właścicielom zwierząt zamieszkującym na terenie Gminy Piecki. 

4. Właściciel więcej niż jednego zwierzęcia w ciągu roku budżetowego może wykonać zabieg u dwóch zwierząt. 

5. W celu uzyskania dofinansowania właściciel zwierzęcia złoży w Urzędzie Gminy Piecki wniosek 

stanowiący załącznik nr 1 do Programu. 

6. Właściciel zwierzęcia, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie, otrzymuje skierowanie na zabieg 

w gabinecie weterynaryjnym, z którym Gmina ma podpisaną umowę. Właściciel po wykonanym zabiegu, 

opłaca lekarzowi weterynarii kwotę zabiegu, pomniejszoną o wartość określoną w § 14 pkt 2 Programu. 

7. Wnioskodawca zobowiązuje się we własnym zakresie dostarczyć zwierzę do gabinetu weterynaryjnego 

i odebrać go po przeprowadzonym zabiegu. 

8. Dofinansowanie będzie udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na 

ten cel w budżecie Gminy. 

Rozdział 11. 

Finansowanie Programu 

§ 15. 1.  Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 

Gminy w wysokości 135.500,00 zł. 

2. Środki te wydatkowane będą na zadania określone w §6, § 7, § 8, §10, §12, §14 zgodnie z cenami usług 

określonymi w umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami 

3. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację podmiotowego Programu w trakcie 

jego realizacji, jeśli środki wymienione w ust. 1 będą niewystarczające. 

4. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do gospodarstwa, leczenia 

oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela, albo z dochodów 

uzyskanych ze sprzedaży zwierząt. 
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Załącznik nr 1 

  Piecki, dnia……………………… 

Urząd Gminy Piecki 

ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki 

Wniosek  

o przyznanie dofinansowania do zabiegu sterylizacji/kastracji* 

Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia: …………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………... 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………….. 

Rodzaj zabiegu: 

- sterylizacja psa/kota* (szt.): ………………………………………………………………………..................... 

- kastracja psa/kota*  (szt.): ……………………………………………………………………………………… 

Masa ciała zwierzęcia w kg: ……………………………………………………………………………... 

Miejsce przebywania zwierząt: …………………………………………………………………………... 

* niepotrzebne skreślić 

…………………………………………… 

(czytelny podpis właściciela zwierzęcia) 

 

Oświadczenie właściciela psa/kota 

1. Oświadczam, że jestem właścicielem wskazanego we wniosku zwierzęcia i zamieszkuję na terenie 

Gminy Piecki. 

2. Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii kosztów zabiegu pomniejszonych o wartość 

określoną § 14 pkt 2 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Piecki na 2019 rok po wykonaniu usługi. 

………………………………………… 

(czytelny podpis właściciela zwierzęcia) 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach 

związanych z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Piecki na 2019 rok. 

………………………………………………………… 

(czytelny podpis właściciela zwierzęcia) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Piecki,                             

ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki jest: Wójt Gminy Piecki. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w zakresie działania Urzędu Gminy Piecki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Bartoszem Wrochną na adres poczty 

elektronicznej inspektor@cbi24.pl . 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Piecki; 

- realizacji umów zawartych z kontrahentami; 

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania 

oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia 

danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,                 

00-193 Warszawa 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą 

jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia 

umowy. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2297


		2019-05-08T09:40:13+0000
	Polska
	Mariola Katarzyna Porczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




