
 

 

UCHWAŁA NR XV/123/20 

RADY GMINY MAŁDYTY 

z dnia 25 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Małdyty 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.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 122 ze zm.) Rada Gminy Małdyty po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Ostródzie uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Małdyty w 2020 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty. 

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

Województwa warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosław Cymer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Poz. 1929



Załącznik  

do uchwały Nr XV/123/20 

Rady Gminy Małdyty 

z dnia 25 marca 2020 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Małdyty 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Małdyty w 2020 roku” zgodny jest w ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 122 ze zm.). 

§ 2 
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zbożne - prowadzone przez 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., ul. Wenecka 1, 14-300 Morąg, z którym gmina zawarła 

stosowną umowę; 

2) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 

3) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza, 

4) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

5) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty w 2020 roku; 

6) opiekunie społecznym - należy przez to rozumieć osobę, która dobrowolnie sprawuje opiekę nad kotami 

wolno żyjącymi na terenie Gminy Małdyty. 

 

Rozdział II 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

 

§ 3 

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

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania Programu to: 

1) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu bezdomnych psów i kotów, poprzez sterylizację i kastrację oraz 

usypianie ślepych miotów; 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Małdyty; 

3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w okresie jesienno-zimowym 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) odławianie bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

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

8) edukacja mieszkańców Gminy Małdyty w zakresie opieki nad zwierzętami. 
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Rozdział III 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

§ 4 

Ograniczanie niekontrolowanego rozrodu bezdomnych psów i kotów będzie się odbywało poprzez: 

1) wykonywanie na koszt Gminy Małdyty zabiegów sterylizacji, kastracji, lub usypiania ślepych miotów 

wolno żyjących kotów; 

2) prowadzenie rejestracji „Opiekunów społecznych” i współpracę z nimi w zakresie ograniczenia populacji 

wolno żyjących kotów poprzez sterylizację, kastrację lub usypianie ślepych miotów, wykonywanych na 

koszt Gminy. 

3) osoba lub podmiot chcąca uzyskać skierowanie na zabieg sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów, lub 

uśpienia ślepych miotów jest obowiązana złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Małdytach o udzielenie 

skierowania. Wzór wniosku o udzielenie skierowania stanowi załącznik nr 2 do Programu, natomiast wzór 

skierowania stanowi załącznik nr 3 do Programu; 

4) obligatoryjną kastrację lub sterylizację zwierząt bezdomnych przyjętych do schroniska, z wyjątkiem 

zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub 

wiek; 

5) prowadzenie przez Urząd Gminy w Małdytach akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do 

wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, na poniższych zasadach: 

- zapewnienie właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie gminy Małdyty, dofinansowanie 

w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców 

- właściciel zwierzęcia pokrywa 50% kosztów zabiegu według ceny usługi ustalonej w umowie zawartej 

z zakładem leczniczym dla zwierząt; 

- zawieranie umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji 

i kastracji, 

- właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa/kota zgłasza się do zakładu 

leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w powyższym podpunkcie, wypełnia oświadczenie, w którym 

potwierdza spełnienie warunków dofinansowania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu. Dofinansowanie kosztów sterylizacji 

i kastracji psów i kotów przysługuje osobom, które poddały je szczepieniu przeciwko wściekliźnie, 

- Urząd Gminy Małdyty dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego 

dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej umowy, na podstawie dokumentów zawierających: 

fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenie wypełnione przez 

właściciela zwierzęcia, 

6) usypianie ślepych miotów zwierząt - zlecanie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą 

w zakresie usług weterynaryjnych 

- skierowanie na zabieg uśpienia ślepych miotów zwierząt zostaje wydane mieszkańcom Gminy Małdyty 

na podstawie wniosku (zał. nr2 do Programu). 

 

Rozdział IV 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

 

§ 5 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Małdyty realizuje schronisko, z którym Gmina 

ma podpisaną umowę na przyjmowanie zwierząt bezdomnych; 

 

§ 6 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, Urząd Gminy Małdyty realizuje 

poprzez: 

1. Zakup i wydawanie karmy „Opiekunom społecznym” kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są 

w Urzędzie Gminy Małdyty w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa. Regulamin 
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zakupu i bezpłatnego wydawania karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Małdyty wraz 

z wzorem wniosku „Opiekuna społecznego” stanowi załącznik nr 1 do Programu.  

2. Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

 

§ 7 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko poprzez prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli (współpraca z wolontariuszami, ogłoszenia na stronach 

internetowych) i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić 

im należyte warunki bytowania. 

§ 8 

Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone w trybie ciągłym, na zgłoszenie o błąkających się 

zwierzętach, na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Morągu, 

ul. Wenecka 1, 14-300 Morąg, za pomocą sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia 

zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia.  

§ 9 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

poprzez zawarcie w tym celu umowy z Gabinetem Weterynaryjnym ARSWET Henryk Lewandowski, 

ul. Zamkowa 4/4 w Małdytach lub zlecenie opieki innym lecznicom weterynaryjnym. 

 

§ 10 

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy wskazuje się 

Gospodarstwo Rolne Katarzyna Tomaszewska w Budwitach. 

 

Rozdział V 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

 

§ 11 

Jako podstawowe formy edukacji, przewiduje się: 

1. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych 

w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt 

domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby 

zwierząt poprzez sterylizację i kastrację; 

2. współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach 

działalności w tego typu organizacjach. 

 

Rozdział VI 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

§ 12 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Małdyty 

na rok 2020 w kwocie 50.000,00 zł, w następujących kwotach: 

1. Dokarmianie wolno żyjących kotów       6.000,00 

2. Dokarmianie psów tymczasowo przetrzymywanych, wyłapanych z terenu  

 Gminy Małdyty           4.000,00 

3. Sterylizacja, kastracja i usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotów   10.000,00 

4. Utrzymanie psów z terenu Gminy Małdyty w schroniskach, odławianie,  

utrzymanie zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie    30.000,00 

5. Opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt   10.000,00  
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Zał. nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Małdyty w 2020 roku. 

 

 

REGULAMIN 

zakupu i bezpłatnego wydawania karmy dla kotów wolnożyjących w okresie jesienno-zimowym na 

terenie Gminy Małdyty 

 

§ 1 

Dokarmianie kotów wolno żyjących, w tym zakup karmy i jej wydawanie 

 

Zakup karmy dla kotów wolno żyjących odbywa się z budżetu Gminy Małdyty w ramach 

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

Małdyty. 

 

1. Społeczny Opiekun Kotów może starać się o przyznanie darmowej karmy w celu ich dokarmiania. 

2. Karma będzie wydawana na okres jesienno-zimowy, tj. od 1 października do 31 marca. 

3. Przyjmuje się limit 1kg suchej karmy/1 miesiąc/ kot. 

4. Karma przyznawana jest na pisemny wniosek Społecznego Opiekuna Kotów. 

5. Ustala się liczbę od 1 do 15 kotów, dla których wydawana będzie karma jednemu właścicielowi. 

6. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski opiekunów dotyczące dokarmiania od 5 do 15 kotów. 

7. W przypadku wpłynięcia małej liczby wniosków, pod uwagę brane będą wnioski dotyczące dokarmiania 

kotów w liczbie od 1 do 4 kotów. 

8. O przyznaniu karmy i terminie jej odbioru Społeczny Opiekun Kotów powiadomiony zostanie telefonicznie 

na podany we wniosku nr telefonu. 

9. Społeczny Opiekun Kotów potwierdza odebranie karmy w protokole zdawczo-odbiorczym przygotowanym 

przez pracownika Referatu GKMiR. 

 

§ 2 

Kontrola wykorzystywania karmy przez Społecznych Opiekunów Kotów bezdomnych lub kotów wolno 

żyjących. 

 

1. Referat GKMiR przeprowadza kontrolę pracy Społecznych Opiekunów Kotów.  

2. Kontroli podlega: 

1) sposób wykorzystania darmowej karmy przekazanej przez Gminę, 

2) warunki, w jakich dokarmiane są koty bezdomne lub koty wolno żyjące. 

3. Referat GKMiR nie ma obowiązku powiadamiania Społecznego Opiekuna Kotów o zamiarze i terminie 

przeprowadzenia kontroli. 

4. Kontrolę przeprowadza się w miejscu wskazanym we wniosku o przyznanie karmy jako miejscu 

dokarmiania kotów. 

5. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący spisuje notatkę służbową. 

6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli Społeczny Opiekun Kotów może zostać 

skreślony z Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów 

7. W przypadku potwierdzonego wykorzystywania darmowej karmy w inny sposób niż dokarmianie kotów, 

zwłaszcza jej marnotrawienie lub sprzedaż, Społeczny Opiekun Kotów zostanie obciążony kosztami jej 

zakupu i skreślony z Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów bez możliwości ponownego ubiegania się 

o status Społecznego Opiekuna Kotów. 

 

§ 3 

Finansowanie dokarmiania wolno żyjących kotów przez Gminę Małdyty prowadzone będzie do wyczerpania 

środków przeznaczonych na ten cel w danym roku. 
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Wójt Gminy Małdyty 

 

 

DANE DOTYCZĄCE OPIEKUNA SPOŁECZNEGO  

 

 

Imię i nazwisko opiekuna społecznego ………………………………………………………………………... 

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

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

Gatunek zwierząt objętych opieką (pies/kot)……………………………………………………………….….. 

Liczba zwierząt i płeć…………………………………………………………………………………………... 

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

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

Forma opieki udzielonej zwierzętom (opieka podczas zabiegu sterylizacji, kastracji lub uśpienia ślepych 

miotów, dokarmianie)…………………………………………………………………………………………... 

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 Małdyty, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz.1000 z późn. zm.).  

 

 

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

miejscowość,   data podpis opiekuna społecznego 
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Zał. nr 2 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Małdyty w 2020 roku. 

 

 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI/ UŚPIENIA 

ŚLEPYCH MIOTÓW* BEZDOMNYCH KOTÓW w ramach „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty” 

 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej……………………………………………………………….….…. 

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

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

Rodzaj zabiegu: 

- sterylizacja - kotka (ilość szt.) ……………………………………………………………………….… 

- kastracja - kocur (ilość szt.) ……………………………………………………………….…..……….. 

- uśpienie ślepego miotu (ilość szt.)……………………………………………………………………… 

Przyczyna uśpienia ślepego miotu…………………………………………………………….…….…… 

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

 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji lub kastracji kot/y lub ślepe mioty do 

uśpienia są zwierzętami bezdomnymi. 

 

Zobowiązuję się do doprowadzenia zwierząt do lecznicy wskazanej przez Gminę Małdyty w ramach zawartej 

umowy z ww. lecznicą, w której dokonany zostanie zabieg oraz do odebrania zwierząt z lecznicy 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 Małdyty, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz.1781).  

 

 

  

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

miejscowość,   data podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu 

 

 

 

UWAGA! 

Gmina Małdyty ponosi jedynie koszty wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących oraz 

usypiania bezdomnych ślepych miotów. Wielkość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów 

sterylizacji/kastracji oraz usypiania ślepych miotów jest ograniczona, a ich wartość została ujęta w § 12 

Programu. 
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Zał. nr 3 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Małdyty w 2020 roku. 

 

 

Małdyty, dnia …………….. 

 

 

SKIEROWANIE NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI/UŚPIENIA ŚLEPYCH MIOTÓW* 

BEZDOMNYCH KOTÓW 

w ramach “Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty” 
 

 

Niniejszym kieruję bezdomnego kota zgłoszonego przez …………., zamieszkałą/ego ……………………. na 

zabieg sterylizacji/kastracji/uśpienie ślepego miotu*, który wykonany zostanie w Przychodni Weterynaryjnej 

„INWET” s.c., ul. Wróblewskiego 18, 14-300 Morąg. Zwierzę należy umówić telefonicznie na zabieg w 

Przychodni Weterynaryjnej pod numerem telefonu: 

89 757 44 21. 

 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: ……….… szt. 

Rodzaj zabiegu: sterylizacja: ………………...….. szt. 

kastracja:……………………………………...….. szt. 

uśpienie ślepego miotu: ………………………..…..szt. 

 

Zwierzęta na zabieg zostaną doprowadzone i odebrane przez ………………….. 

 

 

...........................................................................................................  

podpis przedstawiciela Gminy Małdyty wydającego skierowanie  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji, kastracji lub uśpienia ślepego miotu 

koty są kotami bezdomnymi.  

 

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

z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty, zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1781.).  

 

 

 

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

miejscowość,    data podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1929


		2020-04-28T10:01:04+0000
	Polska
	Mariola Katarzyna Porczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




