
 

 

UCHWAŁA NR XV/92/20 

RADY GMINY POZEZDRZE 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze 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 z późn zm.) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 122) Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje: 

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

na terenie gminy Pozezdrze w 2020 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze. 

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

Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze 

Barbara Ginkowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 lipca 2020 r.

Poz. 3151



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/92/20 

Rady Gminy Pozezdrze 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBVIEGANIA 

BEZDOMNOSCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY POZEZDRZE W 2020 ROKU 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

§ 2. 1.  Ilekroć w programie 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); 

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pozezdrze; 

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pozezdrze; 

4) 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 (art. 4 pkt 16 ustawy); 

5) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

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

towarzysza (art. 4 pkt 17 ustawy); 

6) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (art. 4 pkt 18 ustawy); 

7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

8) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina ma podpisaną 

umowę; 

9) opiekunie - należy przez to rozumieć osobę, która na podstawie deklaracji, stanowiącej załącznik Nr 1 do 

niniejszego Programu, sprawuje opiekę nad zwierzęciem bezdomnym na terenie Gminy Pozezdrze; 

10) programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Pozezdrze w 2020 roku”. 

11) właścicielu zwierzęcia - należ przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem, 

utrzymywanym  w charakterze jego towarzysza, które tradycyjnie przebywa wraz z człowiekiem w jego 

domu lub innym odpowiednim miejscu. 

2. Koordynatorem Programu jest Wójt, za pośrednictwem Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć 

Publicznych, (zwanego w dalszej części programu Referatem). 

3. Realizatorami Programu są: 

1) Wójt, za pośrednictwem merytorycznego Referatu. 

2) Schronisko. 

3) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

4) Opiekunowie. 
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Rozdział 2. 

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) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i zapewnienie im opieki w schronisku; 

2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy, w tym ich dokarmianie; 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

4) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację zwierząt domowych, w szczególności 

psów i kotów oraz obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt; 

5) usypianie ślepych miotów; 

6) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami; 

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

8) zapewnienie miejsc zwierzętom gospodarskim; 

9) czipowanie zwierząt przekazanych do Schroniska. 

Rozdział 3. 

REALIZACJA ZADAŃ 

§ 4. 1.    Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez osobę 

przebywającą na terenie Gminy do Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych w Gminie 

Pozezdrze. Wskazany przez Wójta Gminy Pozezdrze pracownik Referatu dokonuje wstępnej oceny, czy 

zwierzę nie posiada oznakowania umożliwiającego ustalenie tożsamości właściciela i czy nie stanowi 

własności mieszkańców gminy. W przypadku braku możliwości ustalenia właściciela lub osoby, pod której 

opieką zwierzę przebywało, pracownik Referatu zgłasza konieczność odłowienia bezdomnego zwierzęcia. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizują: 

1) Schronisko, z którym Gmina ma podpisaną umowę na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. Schronisko 

przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu  wyznaczonego granicami 

administracyjnymi gminy 

2) Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt 

domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub 

przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem; 

3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy przy wzajemnej współpracy realizują: 

1) Schronisko, poprzez wyłapywanie i przyjmowanie do schroniska zwierząt bezdomnych zgłaszanych do 

wyłapania przez Wójta, za pośrednictwem merytorycznego Referatu. 

2) Wójt, poprzez zawieranie umów ze schroniskiem na przyjmowanie i zapewnienie opieki zwierzętom 

bezdomnym z terenu Gminy oraz poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla 

bezdomnych zwierząt gospodarskich, z którym zawarł stosowną umowę. 

3) Organizacje pozarządowe, poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

4) Gospodarstwo Rolne Władysław Melnyk, Piłaki Wielkie 17, 11-610 Pozezdrze, poprzez przyjęcie 

i zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich. 

§ 5.  Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

1. Wójt, za pośrednictwem merytorycznego Referatu poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy opiekunom kotów wolno żyjących, którzy złożyli deklarację do Wójta wg wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do Programu; 
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2) wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla 

zwierząt, 

3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych. 

2. Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne obejmujące opiekę nad kotami wolno żyjącymi 

oraz podejmujące interwencje w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 6.  Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1. Wójt, za pośrednictwem merytorycznego Referatu, poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska 

oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń 

o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy oraz sfinansowanie podstawowych szczepień i sterylizacji 

w przypadku adopcji psa z terenu Gminy. 

2. Schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli 

i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte 

warunki bytowania. 

3. Organizacje pozarządowe, poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych 

§ 7.  Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów: 

1. Schronisko realizuje poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt 

przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych 

zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek, przed oddaniem zwierzęcia do adopcji. 

2. Wójt, za pośrednictwem merytorycznego Referatu, realizuje poprzez wydawanie Opiekunom kotów 

wolno żyjących, właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości skierowań na zabiegi sterylizacji, 

kastracji lub uśpienia w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Gmina podpisała umowę. 

3. Gmina zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na ternie Gminy oraz dokonali 

rejestracji wnioskowanego psa do rejestru psów na terenie gminy, dofinansowanie w wysokości 100 % kosztów 

sterylizacji, w ilości maksymalnie jedna suka i jedna kotka w roku przypadająca na jednego właściciela 

zwierzęcia. 

4. Wzór wniosku o uzyskanie skierowania na zabieg stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Programu. 

5. Wzór skierowania na zabieg stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Programu. 

§ 8.  Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: 

1. Schronisko, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów. 

2. Wójt, poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów psów i kotów z terenu Gminy, na poniższych 

zasadach: 

1) Wójt zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów usypiania ślepych 

miotów; 

2) Właściciel, opiekun po uzyskaniu skierowania na uśpienie ślepych miotów, dostarcza zakładowi 

leczniczemu miot do uśpienia. 

§ 9.  W ramach Programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym: 

1. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

2. Wójt, za pośrednictwem merytorycznego Referatu, prowadzi we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz wolontariuszami, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej 

opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji 

zwierząt bezdomnych. 

3. Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole „Złota Rybka” w Pozezdrzu prowadzi wśród dzieci i młodzieży 

edukację w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności, potrzebą 

ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację. 
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4. Organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pozezdrze na temat 

humanitarnego traktowania zwierząt i zapobieganiu ich bezdomności we współpracy z zainteresowanymi 

organizacjami pozarządowymi i instytucjami. 

5. Propagowanie adopcji zwierząt. 

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

zwierząt realizują: 

1. Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku. 

2. Lekarz weterynarii z Przychodni Weterynaryjnej GIVET w Giżycku, ul. Wilanowska 26, 11-500 

Giżycko z którym Gmina podpisała umowę, prowadzący całodobową działalność gospodarczą w zakresie 

usług weterynaryjnych. 

§ 11. 1.    W razie potrzeby Gospodarstwo Rolne Władysław Melnyk, Piłaki Wielkie 17, 11-610 

Pozezdrze z którym Gmina podpisała umowę przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom 

gospodarskim z terenu Gminy Pozezdrze. 

2. Szczegółowy sposób postępowania z bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi określony został na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a gospodarstwem rolnym. 

Rozdział 4. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 12.  Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w roku 2020 ustala się w kwocie:  

40.000,00 zł brutto 

§ 13.  Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie: 

1. Zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). 

2. Świadczenia usług i dostaw, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami 

wewnętrznymi Urzędu Gminy w Pozezdrzu. 
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Załącznik Nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Pozezdrze w 2020 roku 

Wójt Gminy Pozezdrze 

ul. 1 Maja 1a 

11 - 610 Pozezdrze 

 

D E K L A R A C J A 

 

OPIEKUNA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY POZEZDRZE 

Imię i nazwisko opiekuna zwierząt: …......................................................................................... 

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

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

Gatunek zwierząt objętych opieką oraz ich liczba i płeć: 

1) ....................................................................................................................................................... 

2) ....................................................................................................................................................... 

3) ....................................................................................................................................................... 

4) ....................................................................................................................................................... 

Miejsce przebywania zwierząt: 

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

Forma opieki udzielanej zwierzętom: 

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

Informacje dodatkowe /np. informacja o konieczności wykonania zabiegów: sterylizacji lub kastracji 

zwierząt lub usypiania ślepych miotów/: 

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

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

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

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

 

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 Pozezdrze w 2020 roku", zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000). 

Pozezdrze, ..................................... 

(data)
 

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

(podpis osoby zgłaszającej)
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Załącznik Nr 2 do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Pozezdrze w 2020 roku 

 

 Wójt Gminy Pozezdrze 

ul. 1 Maja 1a 

11 - 610 Pozezdrze 

 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG 

STERYLIZACJI/KASTRACJI/UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU* 

 

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Pozezdrze w 2020 roku” 

 

Imię i nazwisko lub nazwa jednostki zgłaszającej: 

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

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

Adres zamieszkania lub siedziby: 

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

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

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

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.): .............. , 

Rodzaj zwierzęcia
*
: suka/kotka/kot, 

Statut zwierzęcia*:  bezdomny, posiadający właściciela, 

Rodzaj zabiegu
*
: sterylizacja, kastracja, podstawowe szczepienia, uśpienie ślepego miotu: 

Miejsce przebywania zwierząt: 

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

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

Informacje dodatkowe: 

gatunek zwierzęcia: ...................................................................................................................... 

data rejestracji psa ............................................................................................................................ 

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 Pozezdrze w 2020 roku", zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000). 

 

Pozezdrze, ..................................... 
(data)

 

. 

............................................................. 
(podpis wnioskodawcy)

 

* niepotrzebne skreślić

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 3151



Załącznik Nr 3 do Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Pozezdrze w 2020 roku 

SKIEROWANIE 

 

NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI SUK/KOTEK/KOTÓW LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH 

MIOTÓW* 

w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Pozezdrze w 2020 roku" 

 

Niniejszym kieruję sukę/kotkę/kota zgłoszone przez: 

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

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

na zabieg sterylizacji, kastracji, podstawowe szczepienia, uśpienie ślepego miotu*, który wykonany zostanie 

w 

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

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

Rodzaj zabiegu
*
: a) sterylizacja suki, b) sterylizacja kotki, c) kastracja kota, d) podstawowe szczepienia 

psa, e) uśpienie ślepych miotów: ..... szt. 

Zwierzęta na zabieg dostarczone zostaną przez: 

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

Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta zostaną odebrane przez: 

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

 .............................................................. 
(podpis Wójta lub osoba  upoważniona)

 

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 Pozezdrze w 2020 roku",  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000). 

Pozezdrze, ..................................... 
(data)

 

.............................................................. 
(podpis osoby zgłaszającej)

 

* niepotrzebne skreślić 

Oświadczam, że jestem właścicielem/opiekunem zgłoszonych przeze mnie do zabiegu sterylizacji, 

kastracji lub usypiania ślepych miotów* zwierząt i zobowiązuję się do poniesienia kosztów niezbędnych 

w okresie rekonwalescencji zwierzęcia. 

Dokładny termin zabiegu należy uzgodnić osobiście z lekarzem weterynarii wymienionym wyżej 
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