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UCHWAŁA NR XVIII/105/20
RADY GMINY ROZOGI
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Rozogi w 2020 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 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.), po zasięgnięciu opinii podmiotów, o których mowa w art. 11a ust. 7
w/w ustawy, uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Rozogi w 2020 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozogi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Trzciński

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

–2–

Poz. 1925

Załącznik
do uchwały Nr XVIII/105/20
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 marca 2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Rozogi w 2020 roku
Wprowadzenie:
1. „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę„ (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt). Program ma
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących
oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ
skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, dotyka również Gminę Rozogi.
2. 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.
3. Obecność kotów wolno żyjących zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów), dlatego
nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego
schronienia. Poprzez prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych wśród mieszkańców należy zapewnić
im dokarmianie.
4. Realizacja wszystkich zadań określonych w programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych
zwierząt.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „urzędzie” - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rozogi,
2) „Referacie Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska oraz Zamówień Publicznych” należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Rozogi,
3) „Zakładzie Gospodarki Komunalnej” - należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rozogach sp. z o.o.,
4) „schronisku” - należy przez to rozumieć Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski,
12-230 Biała Piska, Radysy 13,
5) „programie” - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozogi w 2020 roku,
6) „gminie” - należy przez to rozumieć Gminę Rozogi.
Rozdział 2.
REALIZATORZY PROGRAMU
§ 2. 1. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej
współpracy:
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1) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
2) schronisko dla zwierząt, z którym Gmina podpisze umowę na zapewnienie opieki nad zwierzętami
domowymi,
3) powiatowy lekarz weterynarii, poprzez nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
4) lekarz weterynarii, z którym gmina podpisze umowę na świadczenie usług weterynaryjnych,
5) gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w rozumieniu art. 11a
ust. 2 pkt 7 ustawy o ochronie zwierząt,
6) pracownik zatrudniony na stanowisku ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki
nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Rozogach.
2. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Rozogi.
Rozdział 3.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe programu to:
1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) odławianie bezdomnych zwierząt,
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
7) wskazanie miejsca przetrzymywania zwierząt gospodarskich w celu zapewnienia tymczasowej opieki.
Rozdział 4.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 4. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt domowych
w szczególności psów i kotów realizują:
1) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do
schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów
z uwagi na stan zdrowia i wiek,
2) gmina poprzez sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości w
zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym gmina podpisze umowę, dostarczonych przez opiekunów
(karmicieli) zwierząt i wypuszczenie na wolność w miejscu ich złapania,
2. Usypianie „ślepych miotów”, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia
1997 r. realizują:
1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,
2) zakład leczniczy, z którym gmina podpisze umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.
3. Urząd prowadzić będzie akcję zachęcającą właścicieli psów do wykonywania zabiegów sterylizacji
i kastracji. Wykonywaniu tych zabiegów sprzyja nie wprowadzenie przez Radę Gminy opłaty od posiadania
psów.
4. Gmina Rozogi pokryje koszty sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy,
które zostaną adoptowane.
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5. Zabiegi, o których mowa w pkt 4 oraz zabiegi usypiania ślepych miotów będą wykonywane wyłącznie
przez lekarza weterynarii.
Rozdział 5.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy realizowane jest poprzez wyłapywanie
zwierząt bezdomnych przebywających w granicach administracyjnych gminy przez schronisko. Bezdomne
zwierzęta podlegają stałemu odławianiu na podstawie zgłoszeń od mieszkańców gminy o błąkających się bez
opieki zwierzętach, w stosunku do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela. Zgłoszenia przyjmuje
Referat Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych.
2. Wyłapywaniem, transportem i utrzymaniem zwierząt w schronisku zajmuje się:
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt
Zygmunt Dworakowski
12-230 Biała Piska, Radysy 13.
3. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego
i humanitarnego przewozu zwierząt, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.
4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, będzie realizowane poprzez
pomoc finansową przy zakupie karmy społecznym opiekunom (karmicielom).
5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli i oddania do
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym,
2) Referat Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska oraz Zamówień Publicznych w zakresie
ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej gminy i tablicach ogłoszeń, a także przez Zakład
Gospodarki Komunalnej,
3) organizacje społeczne, których statutowym celem działań jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizuje lecznica weterynaryjna na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług weterynaryjnych.
W 2020 r. zakładem realizującym będzie Przychodnia Weterynaryjna w Rozogach, lek. wet. Marek
Sochalski, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 11, 12-114 Rozogi (tel. 607 372 091). Zwierzę zdrowe odbierane
będzie przez schronisko.
§ 6. W celu zapewnienia właściwej opieki dla zwierząt gospodarskich, w przypadku których nie ma
możliwości ustalenia właściciela lub które zostały odebrane właścicielowi na skutek nieodpowiedniego
traktowania wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Faryny 93, gm. Rozogi.
Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 7. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zaplanowane są w budżecie Gminy
Rozogi na 2020 rok w wysokości 50.000,00 zł. W zakres zadań wchodzi:
1) wyłapywanie, transport bezdomnych zwierząt i utrzymanie ich w schronisku,
2) zakup karmy w celu dokarmiania bezdomnych zwierząt,
3) usługi weterynaryjne objęte programem, w szczególności zabiegi kastracji i sterylizacji oraz usypianie
ślepych miotów,
4) zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich,
5) zapewnienie opieki nad zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych.
Wydatkowanie tych środków będzie realizowane z podmiotami wskazanymi do realizacji zadań objętych
programem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

