
UCHWAŁA NR V/51/2019
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2019 roku”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.2018  
poz. 9941)  oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U.2019 poz.122)  Rada 
Miejska  Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się  „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miejskiej  Szczytno w  2019 rok”  stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczytno.

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

 

Przewodniczący Rady

Tomasz Łachacz

1) Zmiany ustawy opublikowane zostały w Dz.U. z 2018 r. poz 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500
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Załącznik do uchwały Nr V/51/2019

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 28 marca 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miejskiej Szczytno w 2019 roku.

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Program dotyczy bezdomnych zwierząt  domowych  lub gospodarskich tradycyjnie przebywających 
wraz z człowiekiem w jego domu lub innym  odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywanych  przez człowieka 
w charakterze jego towarzysza  oraz kotów wolno żyjących.

2. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie 
zwierząt,  z zachowaniem zasady iż zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia winna uzyskać 
od człowieka poszanowanie, ochronę i opiekę.

3. Cele  Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjna sterylizacja  albo kastracja zwierząt w schronisku 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,

9) stworzenie bazy danych właścicieli psów na terenie Gminy Miejskiej Szczytno  oraz trwałe 
oznakowanie  psów,

4. Funkcję koordynatora działań dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz ograniczania 
bezdomności zwierząt pełni Wydział  Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

5. Realizację działań dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  przeciwdziałania 
bezdomności zwierząt prowadzą, w szczególności:

1) Schronisko dla Zwierząt „Cztery Łapy” w Szczytnie,

2) organizacje pozarządowe , których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Rozdział II. Realizacja celów programu

§ 2. Zwierzęta  bezdomne   tj. zwierzęta  przebywające na terenie Gminy Miejskiej Szczytno, które uciekły, 
zabłąkały się  lub zostały porzucone przez człowieka a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela, pod której 
opieką trwale dotąd pozostawały, po odłowieniu zostaną przewiezione i umieszczone w Schronisku dla 
Zwierząt  „Cztery Łapy” w Szczytnie.

§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami  wolno żyjącymi realizowane będzie poprzez:

1. Współpracę z opiekunami kotów wolno żyjących, który realizuje swoje zadania we współpracy 
z Wydziałem Gospodarki Miejskiej, na które zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 3 są przekazane środki finansowe.

2. Współpracę z lekarzami weterynaryjnymi na zgłoszenie przez opiekuna w przypadkach istniejącej 
potrzeby podjęcia leczenia kotów wolno żyjących,

3. Prowadzenie akcji dokarmiania  wolno  żyjących kotów szczególnie w okresach niekorzystnych  
warunków atmosferycznych  w oparciu o współpracę z organizacjami  pozarządowymi, których statutowym 
celem jest ochrona zwierząt.
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4. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących  wykonywane w sposób następujący:

1) wolno żyjące koty będą doprowadzane do lekarza weterynarii z którymi Gmina Miejska Szczytno ma 
podpisaną umowę cywilną przez ewentualnego opiekuna, zarządcę, administratora nieruchomości, członka 
organizacji społecznych lub pracownika schroniska, po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia  na zabieg, które 
wystawione zostanie przez Gminę Miejską Szczytno na podstawie deklaracji stanowiącej Załącznik Nr 1 do 
niniejszego programu,

2) po wykonaniu zabiegu, koty wolno żyjące będą wypuszczone w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia 
lub w uzasadnionych przypadkach umieszczone w schronisku.

§ 4. Odławianie  bezdomnych zwierząt  realizowane będzie w sposób następujący:

1. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzania  odławiania  zwierząt w sposób stały,  w odniesieniu do 
zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez  opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących 
zagrożenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej  Szczytno - jest podmiot prowadzący Schronisko dla 
Zwierząt „Cztery Łapy” w Szczytnie,

2 .  Termin okresowego odławiania bezdomnych zwierząt oraz granice terenu będą podane do publicznej 
wiadomości z 21-dniowym wyprzedzeniem, a odławianie   przeprowadzane  będzie przez podmioty 
wskazane przez Burmistrza Miasta,

3. Akcja odławiania zwierząt powinna być przeprowadzona w sposób sprawny, nie zagrażający 
bezpieczeństwu  i porządkowi publicznemu, przy  użyciu sprzętu wykluczającego  stwarzanie  zagrożenia dla 
życia  i zdrowia zwierząt ani zadawanie im cierpienia.

4. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt, umieszczania ich w schronisku, zapewnienia im w razie 
potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej oraz utrzymania  zwierzęcia w schronisku pokrywane są z budżetu 
Gminy  Miejskiej Szczytno,

5. W przypadku ustalenia  właściciela zwierzęcia obowiązany jest odebrać zwierzę ze schroniska w ciągu 
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia,

6. Po upływie  14 dni prowadzący schronisko po uzgodnieniu z lekarzem weterynarii sprawującym opiekę 
w schronisku decyduje o dalszym losie zwierzęcia np. przekazaniu do adopcji.

§ 5. Sterylizacja albo kastracja zwierząt realizowana będzie poprzez:

1. Schronisko dla Zwierząt „Cztery Łapy” w Szczytnie  obligatoryjnie przeprowadzać będzie  zabiegi 
sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem tych  u których istnieją 
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, określone przez lekarza prowadzącego opiekę 
w schronisku.

2. Wprowadzenie mechanizmów finansowych zapobiegania bezdomności zwierząt przez zachęcanie 
opiekunów zwierząt do wykonywania  sterylizacji i kastracji psów i kotów poprzez 50% dofinansowanie do 
tych zabiegów:

1) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Miejskiej Szczytno w odniesieniu  do zwierząt  
będących pod ich opieką, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie i uiszczenia 
opłaty od posiadania psa  w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej Szczytno lub 
przedstawili dowód zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadanego psa, z zastrzeżeniem iż 
zwierzę winno przebywać przy opiekunie na terenie Gminy Miejskiej Szczytno,

2) opiekun, chcący poddać  zabiegowi posiadane zwierzę, zgłosi się do Urzędu  Miejskiego w Szczytnie po 
wypełnieniu przez opiekuna  oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego programu, po 
zlecenie na zabieg, z którym zgłosi się do lekarza weterynarii,

3) według  wcześniejszych cenowych ustaleń, Gmina Miejska Szczytno zapłaci  50% kosztów zabiegu 
lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionej faktury,

4) opiekun zwierzęcia indywidualnie umawia z lekarzem  weterynarii termin wykonania zabiegu,

5) termin wykonania zabiegu nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty otrzymania zlecenia na 
dofinansowanie zabiegu.

6) opiekun  zwierzęcia opłaci bezpośrednio  lekarzowi weterynarii 50% kosztów  wykonanego zabiegu.
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3. Dofinansowanie przez Gminę Miejską Szczytno wykonywanych zabiegów prowadzone będzie do 
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla  bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez:

1. Schronisko dla Zwierząt „Cztery Łapy” poprzez  publikujące  informacji o zwierzętach oczekujących  na 
adopcję na stronie internetowej Schroniska ,

2. Gminę Miejską Szczytno poprzez promocję zwierząt  ze schroniska oraz umieszczanie ogłoszeń 
o adopcji zwierząt na tablicach informacyjnych,

3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1. Schronisko dla Zwierząt „Cztery Łapy” w Szczytnie poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii 
zabiegów usypiania ślepych miotów,

2. Gmina Miejska Szczytno poprzez zlecenie  lekarzowi weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów 
bezdomnych  zwierząt oraz  kotów wolno żyjących.

§ 8. Bezdomne zwierzęta gospodarskie z terenu Gminy Miejskiej Szczytno zapewnione będą miały  miejsce   
w gospodarstwie  rolnym znajdującym się w Romany 57, 12-100 Szczytno.

§ 9. Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych 
realizowana będzie przez lekarza weterynarii prowadzącego indywidualną praktykę weterynaryjną w drodze 
zlecenia usługi przez Gminę Miejską Szczytno.

§ 10. Prowadzenie  bazy danych właścicieli psów na terenie Gminy Miejskiej   Szczytno oraz trwałe 
oznakowanie   psów realizowane będzie poprzez:

1. Sukcesywne wprowadzanie identyfikatorów elektronicznych w całej populacji psów na terenie Gminy 
Miejskiej Szczytno,

2. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji psów. Ewidencja będzie  zawierała  dane właścicieli oznakowanych 
psów przede wszystkim w celu ustalenia właściciela psa zagubionego lub psa, który pogryzł człowieka oraz 
ustalenia, czy pies został poddany obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Rozdział III. Finansowanie programu

§ 11. Środki  finansowania przeznaczone na realizację  Programu  zabezpieczone są  w budżecie Gminy 
Miejskiej Szczytno  na 2019r. w następujących kwotach:

1. Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt „Cztery Łapy” w Szczytnie :

1) 471.609,00 zł  (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięć złotych)– umowa 
dotacji  zawarta z Zakładem  Gospodarki Komunalnych w Szczytnie   prowadzącym  Schronisko,

2) 25 000,00zł  (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy ) – zakup wody, energii elektrycznej, gazu na 
potrzeby Schroniska.

2. 10 000,00zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) - wprowadzanie identyfikacji elektronicznej  psów na 
terenie Gminy Miejskiej Szczytno, prowadzenie i aktualizacja ewidencji.

3. 22 000,00zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące) – dofinansowanie  zabiegów sterylizacji albo 
kastracji opiekunom psów  i kotów. Usługi weterynaryjne, usypianie ślepych miotów, całodobowa opieka 
weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych , dokarmianie kotów wolno żyjących.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2019r

DEKLARACJA OPIEKUNA ZWIERZĄT

Imię i nazwisko opiekuna zwierzęcia

Adres zamieszkania, numer telefonu

Gatunek zwierząt objętych opieką, ich liczba

Miejsce przebywania zwierząt

Forma udzielonej zwierzętom opieki

Informacje dodatkowe (np. informacja o konieczności 
wykonania zabiegów: sterylizacja albo kastracja zwierząt, 
usypianie ślepych miotów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 
1 dla potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno.

…................................................... ….............................................................
(miejscowość ,data) podpis opiekuna zwierząt
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1do Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt  na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2019r.

Oświadczenie dotyczące wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2019r.

1. Opiekun zwierzęcia

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

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

2. Adres zamieszkania opiekuna zwierzęcia, nr telefonu

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

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

3. Gatunek zwierzęcia, maść, płeć , nr identyfikacyjny:

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

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

4.Rodzaj wykonanego zabiegu:

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

5. Dołączam kserokopię aktualnego  zaświadczenia wykonanego szczepienia psa przeciw wściekliźnie, kserokopię 
dokumentu uiszczenia opłaty od posiadania psa  w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej 
Szczytno lub przedstawili dowód zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadanego psa. 

6. Potwierdzam, iż opłacę lekarzowi weterynarii 50% kosztów po wykonanym zabiegu sterylizacji/kastracji w kwocie 
….....................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................
oraz zobowiązuję się do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie po zabiegu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 dla potrzeb wynikających z realizacji Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno.

Czytelny podpis opiekuna zwierzęcia …..................................................................................................

Miejscowość,data: …...........................................................................
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