
UCHWAŁA NR VI/73/2019
RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Giżycko 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 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizację społeczną, 
której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządców obwodów łowieckich działających na 
obszarze gminy, Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Giżycko w 2019 r.”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Giżycko

Agnieszka Konc

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 maja 2019 r.

Poz. 2312



 

 

Załącznik do uchwały VI/73/2019 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 marca 2019 r. 
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PROGRAM OPIEKI NAD ZW IERZĘTAMI 
BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZ ĄT NA TERENIE GMINY 
GIŻYCKO W 2019 ROKU 
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Rozdział 1 
Cel i zadania programu 

 
§ 1 

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

2. Program obejmuje:  
1)  plan elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt, w szczególności psów, przez ich 

właścicieli;  
2)  
 
3) 

prowadzenie obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających  
w schronisku dla bezdomnych zwierząt;  
opieka nad zwierzętami bezdomnymi, tj.: 
a)  zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;  
b)  sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;  
c)  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  
d) 
e)  
f) 

odławianie bezdomnych zwierząt;  
wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich; 
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych udziałem 
zwierząt; 

4)  
5) 

usypianie ślepych miotów, 
plan sterylizacji zwierząt pozostających pod opieką właścicieli, którzy zamieszkują na 
terenie Gminy Giżycko. 

 
Rozdział 2 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt 
 

§ 2 
1. Właściciele zwierząt informowani będą o korzyściach wynikających z oznakowania zwierząt. 

2. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów, realizują właściciele 
utrzymywanych psów poprzez wszczepienie mikrochipa pod ich skórą. Po zaczipowaniu właściciel 
zwierzęcia wypełnia ankietę rejestracyjną oznakowanego zwierzęcia, którą składa w Urzędzie Gminy 
Giżycko celem umieszczenia informacji o oznakowaniu zwierzęcia w ewidencji gminnej. 

 
Rozdział 3 

Sterylizacja i kastracja zwierząt przebywających  
w schronisku dla bezdomnych zwierząt  

 
§ 3 

1. Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji realizuje Wójt Gminy Giżycko poprzez: 
- zapewnienie dokonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt utrzymywanych przez 
Gminę w schronisku dla bezdomnych zwierząt, na podstawie umowy zawartej z prowadzącą 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2312



 

 

schronisko w Bystrym Anną Marią Krajewską - Kuncewicz - Przedsiębiorstwo Prowadzenia 
Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria Krajewska - Kuncewicz, Bystry 26, 11-500 
Giżycko, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych 
zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek; 
- pokrywanie kosztów za wykonane w/w usługi, zgodnie z warunkami zawartej umowy; 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich  

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

Rozdział 4  
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

 
§ 4 

1. Bezdomne zwierzęta domowe z terenu Gminy Giżycko umieszczane będą w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt w miejscowości Bystry, prowadzonym przez Annę Marię Krajewską - 
Kuncewicz - Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria 
Krajewska - Kuncewicz, Bystry 26, 11-500 Giżycko, w celu zapewnienia bezterminowej opieki do 
czasu ich adopcji. 

2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt przyjmuje odłowione zwierzęta bezdomne zgodnie z warunkami 
zawartej umowy z Gminą Giżycko. 

3. Zwierzętom przebywającym w schronisku zapewniona będzie opieka poprzez właściwe i optymalne 
warunki bytowania, pielęgnację i profilaktykę w zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz opiekę 
weterynaryjną. 

 
§ 5 

1. Zapewnia się opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, 
zarejestrowanych w Urzędzie Gminy Giżycko, oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt,  
w ramach zawartej umowy z Anną Marią Krajewską - Kuncewicz - Przedsiębiorstwo 
Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria Krajewska - Kuncewicz, Bystry 
26, 11-500 Giżycko, 

2) wydawanie zarejestrowanym społecznym opiekunom kotów wolno żyjących skierowań na zabiegi 
odrobaczania i sterylizacji kotek, w ramach umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym  
w Giżycku, ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 25 

3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

2. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących zobowiązany jest do odebrania zwierzęcia po wykonanym 
zabiegu sterylizacji z gabinetu weterynaryjnego i wypuszczenia go w miejscu odłowienia. 
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§ 6 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  
1)  prowadząca schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bystrym poprzez prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych 
zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, 
zgodnie z zawartą umową z Gminą Giżycko;  

2)  Wójt Gminy Giżycko poprzez: 
- promocję adopcji zwierząt ze schroniska, 

  - prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie 
informacji i ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy Giżycko,  
- prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej właściwej i odpowiedzialnej opieki nad 
zwierzętami oraz obowiązków ich właścicieli. 
 

§ 7 
1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Giżycko realizuje Anna Maria Krajewska - 

Kuncewicz - Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria 
Krajewska - Kuncewicz, Bystry 26, 11-500 Giżycko, z którą Gmina Giżycko zawarła umowę na 
odławianie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku. 

2. Psy uznane za bezdomne podlegają odłowieniu i umieszczeniu w schronisku dla bezdomnych zwierząt 
lub oddawane będą na utrzymanie osobie dającej rękojmię sprawowania należytej nad nimi opieki. 

3. Psy, które w chwili przeprowadzenia odłowienia zostały uznane za bezdomne (brak możliwości 
zidentyfikowania opiekuna), będą zwracane ujawnionym później właścicielom, po uiszczeniu przez 
nich poniesionych kosztów ich utrzymania, tj. kosztów odłowienia, transportu, pobytu zwierzęcia  
w schronisku. 

4. Na terenie Gminy wyłapywanie bezdomnych zwierząt może być odbywać w sposób: 
 –  bieżący - na interwencje, 
 – okresowy - po wcześniejszym ogłoszeniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt (Dz. U. z dnia 5 września 1998 r. Nr 116, poz. 753). 

5. Wyłapywanie zwierząt należy prowadzić z użyciem sprzętu niestwarzającego zagrożenia dla ich 
zdrowia i życia, w razie zaistnienia potrzeby z zapewnieniem pomocy weterynaryjnej. Przewóz 
zwierząt do schroniska należy dokonywać środkiem transportu dopuszczonym do użycia zgodnie  
z ustawą o ochronie zwierząt. 

6. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego,  
o którym mowa w § 8 Programu. 

 
§ 8 

Wskazuje się gospodarstwo rolne w miejscowości Gajewo przy ul. Świderskiej 7, jako gospodarstwo, 
którego właściciel zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich i deklaruje gotowość zabezpieczenia 
opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim.  W indywidualnych przypadkach Wójt Gminy Giżycko,  
w ramach porozumienia z właścicielem innego gospodarstwa, może wskazać odrębne gospodarstwo rolne 
na terenie Gminy zdolne zapewnić właściwą opiekę zwierzętom gospodarskim. 
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§ 9 
Zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
Wykonanie tego zadania powierzono Annie Marii Krajewskiej - Kuncewicz - Przedsiębiorstwo 
Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria Krajewska - Kuncewicz, Bystry 26, 11-
500 Giżycko, która zobowiązana jest do wyjazdów do wypadków, w których poszkodowane będą 
zwierzęta oraz zapewnienia wykonywania niezbędnych zabiegów w celu ratowania życia zwierząt przez 
osoby o wymaganych przepisami prawa kwalifikacjach. 
 
 

Rozdział 5  
Usypianie ślepych miotów 

 
§ 10 

Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane jest przez Annę Marię Krajewską - Kuncewicz  
- Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria Krajewska  
- Kuncewicz, Bystry 26, 11-500 Giżycko, z którą Gmina Giżycko zawarła umowę na realizację tego 
zadania.  

 
1. § 11 

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii  
w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub w lecznicy dla zwierząt. 

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy 
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. 

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 
odpowiednie służby. 

 
Rozdział 6 

Plan sterylizacji zwierząt pozostających pod opieką ich właścicieli 
 

§ 12 
1. W celu zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych oraz liczby zwierząt agresywnych jak również  

w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy, prowadzona będzie akcja sterylizacji suk i kotek, 
których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Giżycko. 

2. Akcja, o której mowa w ust. 1 prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem akcji sterylizacji suk  
i kotek, przyjętym Zarządzeniem Nr 16.2019 Wójta Gminy Giżycko z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie 
ustanowienia Regulaminu akcji sterylizacji suk i kotek na terenie Gminy Giżycko w roku 2019. 

3. Akcja, o której mowa w ust. 1, prowadzona będzie przez podmiot, wyłoniony przez Gminę Giżycko,  
z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie zabiegów sterylizacji, finansowanych z budżetu 
gminy. 
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 Rozdział 7 
Finansowanie Programu 

 
§ 13 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu, w wysokości 248 000,00 zł, 
zabezpieczone są w budżecie Gminy, z czego: 
- na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 6 000,00 zł (dokarmianie kotów wolno żyjących), 
- na zakup usług pozostałych (§ 4300) – 242 000,00 zł, w tym na sterylizację kotek wolno żyjących  

– 4 000,00 zł, sterylizację zwierząt pozostających pod opieką właścicieli – 4 000,00 zł. 
 

§ 14 

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1980 ze zm.) 
oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2312



 

 

 
UZASADNIENIE 

 
Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Giżycko w 2019 roku” wynika z obowiązku wskazanego w art. 11a ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) stanowiącego, że rada gminy 
corocznie, w drodze uchwały do dnia 31 marca, określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program taki obejmuje:  
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;  
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;  
3) odławianie bezdomnych zwierząt;  
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;  
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  
6) usypianie ślepych miotów;  
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt. 
Program może również obejmować plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym 
poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 
Program wskazuje także wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób 
wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina. Projekt Programu przekazano 
zgodnie z art. 11a ust. 7 w/w ustawy do zaopiniowania:  
- właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;  
- organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na 
obszarze gminy;  
- dzierżawcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.  
W ustawowym terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu Programu otrzymano opinie: 
- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku (pismo z dnia 4.02.2019 r.), 
- Koła łowieckiego nr 129 „Sokół” (pismo z dnia 24.01.2019 r.), 
- Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMAL (pismo z dnia 11.01.2019 r.). 
Zestawienie uwag i wniosków zawartych w poszczególnych opiniach podmiotów wraz ze sposobem ich 
rozpatrzenia przedstawiono w tabeli. 
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l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

1. 

Uwagi do §9 Programu: 
- Zapis w formie zaprezentowanej w projekcie nie 
reguluje zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
Pani Anna Krajewska-Kuncewicz nie jest lekarzem 
weterynarii. 
- Podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt nie 
można powierzyć zapewnienia całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt. Jest to niezgodne z art. 11a ust. 4 
Ustawy o ochronie zwierząt stanowiącym, że schronisku 
można powierzyć realizację zadań wymienionych w art. 
11a ust. 3 pkt 3-6. 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Giżycku  

 

Art. 11a ust. 2 pkt 8 ustawy o ochronie zwierząt nie 
wskazuje, iż zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej musi być realizowane bezpośrednio 
poprzez zawartą umowę z gabinetem weterynaryjnym. 
Wykonawca zadań wynikających z Programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami został wyłoniony przez 
Gminę w drodze przetargu nieograniczonego na 
świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia 
w sposób kompleksowy, zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zawartą 
umową z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk 
Dla Bezdomnych Zwierząt w Bystrym podmiot ten 
zapewnia dyspozycyjność całą dobę 
 do wyjazdów do wypadków z udziałem zwierząt. 
Obowiązkiem wykonawcy jest również zapewnienie 
wykonywania usług weterynaryjnych dla zwierząt przez 
osoby o wymaganych przepisami prawa kwalifikacjach, 
np. przez gabinety weterynaryjne mające siedzibę w 
Giżycku i okolicach, działające jako podwykonawcy 
firmy, z którą zawarto stosowną umowę na świadczenie 
przedmiotowych usług. 
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