
UCHWAŁA NR XVI/137/2020
RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Świątki w 2020 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11a ust. 1, ust. 7 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.122 z późniejszymi zmianami) 
Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Świątki w 2020 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczone są zgodnie z wydatkami ujętymi 
w budżecie Gminy na 2020 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Świątki

Franciszek Płotnikowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 06 maja 2020 r.

Poz. 2010



Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/137/2020
Rady Gminy Świątki
z dnia 26.03.2020 r.

Program

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Świątki w 2020 roku

Wprowadzenie

„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).

1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

2. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych

zwierząt jest największa.

3. 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,

7) brak pełnej ewidencji i skuteczności identyfikacji zwierząt.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) “Ustawie”- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.

Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późń. zm.).

2) „Programie”-  należy  przez  to  rozumieć  „Program opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątki w 2020 roku”.

3) „Urzędzie”- należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Świątkach.

4) „Społecznym opiekunie zwierząt” - należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad

zwierzęciem lub zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Świątki, wpisaną do rejestru.

5) „Rejestrze  społecznych  opiekunów  zwierząt”  -  należy  przez  to  rozumieć  spis  społecznych

opiekunów zwierząt, założony i prowadzony przez Urząd.
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2. Pozostałe użyte w uchwale określenia: „zwierzęta gospodarskie”, „zwierzęta bezdomne”, „właściwe

warunki bytowania”, „schronisko dla zwierząt”, użyte są w rozumieniu opisanym w art. 4 cyt. ustawy

o ochronie zwierząt.

§2. Realizatorem Programu są:

1. Warmiński  Związek  Gmin,  w  zakresie  prowadzenia  schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  zgodnie

z porozumieniem zawartym dnia 05.12.2014 roku.

2. Wójt Gminy Świątki w zakresie pozostałych zadań programowych.

Rozdział II

Cel programu

§ 3.  Celem  Programu jest  zapobieganie  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy Świątki  oraz opieka nad

zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział III

Realizacji zadań programowych

§4. Zadania określone w Ustawie Gmina będzie wykonywała poprzez niżej wymienione czynności:

1. Uczestniczenie w kosztach prowadzenia schroniska dla zwierząt zgodnie z podpisanym porozumieniem

z dnia 05.12.2014 r.

2. Zapewnienie  schronienia  bezdomnym  zwierzętom  poprzez  umieszczanie  zwierząt

w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach k/Biesala, Tomaryny 11/2,

11-036 Tomaryny, a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie rolnym. Dla potrzeb realizacji założeń

Programu, zwierzęta gospodarskie umieszcza się w gospodarstwie rolnym „Sadkowo” Spółka z o. o.,

Wojciechy 1, 14-310 Miłakowo.

3. Oddawanie bezdomnych zwierząt ze schroniska do adopcji w drodze nieodpłatnej umowy adopcyjnej.

4. Poszukiwanie  osób  chętnych  do  adoptowania  zwierząt  bezdomnych  poprzez  prowadzenie  stałej

i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję. Rozpowszechnianie informacji w postaci

ulotek, plakatów, zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu, w sposób zwyczajowo

przyjęty oraz na stronach internetowych Urzędu i organizacji opieki nad zwierzętami.

5. Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w okresie zimowym, poprzez

zakup karmy i jej przekazanie zarejestrowanemu, społecznemu opiekunowi zwierząt.

6. Odławianiu podlegają bezdomne zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie

istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

Stałe odławianie bezdomnych zwierząt i ich dostarczaniem do schroniska dla zwierząt w Tomarynach

k/Biesala realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Sp. z o .o. 

7. Finansowanie  zabiegów sterylizacji  albo  kastracji  wolno  żyjących  kotów na  wniosek  społecznego

opiekuna  zwierząt,  organizacji  społecznych  lub  innych  osób,  po  uprzednim  uzyskaniu  przez

wnioskującego skierowania na zabieg.
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8. Obligatoryjną sterylizację  oraz  kastrację  zwierząt  w Międzygminnym Schronisku dla  Bezdomnych

Zwierząt w Tomarynach.

9. Finansowanie  kosztów  uśpienia  miotów  bezdomnych  zwierząt,  które  są  jeszcze  ślepe  i  nie  ma

możliwości  zapewnienia  dla  nich  właścicieli  lub  są  chore,  uznane  przez  lekarza  weterynarii  za

nierokujące nadziei na wyzdrowienie.

10. Nawiązanie  współpracy z  organizacjami  opieki  nad  zwierzętami,  ośrodkami  rehabilitacji  zwierząt,

sołtysami, wspólnotami mieszkaniowymi, wolontariuszami i innymi osobami w zakresie opieki nad

zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt,  a  także  poszukiwania  nowych

właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

11. Zapewnienie  zwierzętom  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych

z  udziałem  zwierząt  poprzez  zawarcie  umowy  z  Gabinetem  Weterynaryjnym  Andrzej  Szczyrba,

ul.  Warszawska 11,  11-040 Dobre Miasto.  Opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt  zapewnia się  zwierzętom wolno żyjącym,  bezdomnym,  a  także posiadającym

właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej

pomocy.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 5. 1.  Osoba pełniąca funkcję opiekuna społecznego składa deklarację. Na podstawie złożonych deklaracji

zakłada się i prowadzi rejestr społecznych opiekunów zwierząt.

2. Osoba lub jednostka zamierzająca uzyskać skierowanie na zabieg sterylizacji lub kastracji bezdomnych

zwierząt lub uśpienia ślepych miotów obowiązana jest uzyskać stosowne skierowanie.

3. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie. Umowa adopcyjna zawiera dane osoby

odbierającej  zwierzę,  gatunek,  rasę,  płeć,  opis  i  dane  szczególne,  służące  identyfikacji  zwierzęcia

i status prawny zwierzęcia (bezdomne, porzucone, oddane do schroniska).

Rozdział V

Finansowanie programu

§  6.  1.  Na  realizację  zadań  wymienionych  w  Rozdziale  III  Gmina  przeznacza  w  2020 roku  środki

w wysokości 42 000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją Programu.

2. Środki finansowe będą wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
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