
UCHWAŁA NR XXVIII/197/17
RADY GMINY DYWITY

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Dywity.

Na podstawie art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 856; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. poz. 1605 i poz. 2102.) Rada 
Gminy Dywity uchwala, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Dywity uchwala się 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dywity 
w 2017 roku oraz sposób realizacji programu, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Dywity

Sabina Robak
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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DYWITY W 2017 ROKU 

  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32,11-001 Dywity, 

2) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dywity w 2017 roku, 

3) Międzygminnym schronisku, należy przez to rozumieć Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt w Tomarynach, obok Biesala, Tomaryny 11/2, 11-036  Tomaryny, prowadzonym przez 

Warmiński Związek Gmin, Plac Gen. J. Bema 5 w Olsztynie (www.schroniskobiesal.pl., tel. całodobowy: 

534 204 420- kierownik schroniska), 

4) Najbliższym Schronisku, należy przez to rozumieć: Schronisko dla zwierząt w Olsztynie, przy ul. 

Turystycznej 2, 

5) Lekarzu weterynarii, należy przez to rozumieć lekarza weterynarii, prowadzącego zakład leczniczy, 

któremu Gmina powierzyła świadczenie usług weterynaryjnych niezbędnych dla realizacji Programu pod 

nazwą: Geowet S.C. Bożek Katarzyna Bożek Rafał, Dywity, ul. Spółdzielcza 1 e, 

6) 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, 

7) 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, 

8) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 

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

człowieka w stanie dzikim). 

Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dywity oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania określone Programem obejmują: 

1) zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt, poprzez ich sterylizację lub kastrację; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
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8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Rozdział 3. 

Opieka nad zwierzętami 

§ 3. Bezdomne psy z terenu Gminy Dywity będą umieszczane w Międzygminnym schronisku na podstawie 

porozumienia w sprawie warunków finansowania działalności schroniska. 

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

1. Koty wolno żyjące bytujące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim głównie w pobliżu budynków 

mieszkalnych i gospodarczych, są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się 

gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie powinno się ich wyłapywać, 

lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.  

2. Osobom społecznie opiekującym się wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Dywity, które na podstawie 

pisemnego oświadczenia (załącznik numer 1 do Programu) zadeklarują chęć współpracy, Urząd zakupi karmę, 

w celu dokarmiania tych zwierząt.  

1) Dokarmianie wolno żyjących kotów odbywa się w okresie zimowym, tj. od 10 października do 15 marca. 

2) Ilość karmy, która może być wydana jednemu opiekunowi wynosi maksimum 0,5 kg w przeliczeniu na 

jednego wolno żyjącego kota miesięcznie, jednak nie więcej niż 10 kg miesięcznie. 

3) Wydawanie karmy opiekunom odbywać się będzie raz w miesiącu w Urzędzie Gminy Dywity (pokój 35) 

indywidualnie po podpisaniu protokołu zdawczo- odbiorczego nieodpłatnego przekazania karmy dla wolno 

żyjących kotów, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego Programu w następujących dniach: 

a) 16- 17 października 2017 r., 

b) 15- 16 listopada 2017 r., 

c) 14- 15 grudnia 2017 r., 

d) 15- 16 stycznia 2018 r., 

e) 15- 16 lutego 2018 r., 

f) 14- 15 marca 2018 r. 

§ 5. 1. Wyłapywanie i odławianie bezdomnych zwierząt nie stwarzających zagrożenia realizuje Najbliższe 

schronisko. 

2. Bezdomne zwierzęta domowe są przewożone przez Najbliższe schronisko do Międzygminnego 

schroniska. 

3. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w §9. 

§ 6. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów, realizuje: 

1) Międzygminne schronisko- obligatoryjnie poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji 

bezdomnych psów przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do 

wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, 

2) Urząd (na pisemny wniosek mieszkańców) poprzez zlecanie Lekarzowi weterynarii przeprowadzania 

zabiegów sterylizacji i kastracji z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania 

tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, 

3) Urząd poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych zachęcających właścicieli psów i kotów 

do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji. 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

1. Adopcją psów zajmuje się Międzygminne schronisko.  

2. Warunki adopcji są określone w porozumieniu zawartym, pomiędzy Gminą Dywity a Międzygminnym 

schroniskiem. 

3. Psy oddawane do adopcji są uprzednio sterylizowane lub kastrowane. 
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§ 8. 1.  Usypianie ślepych miotów realizuje Urząd poprzez zlecanie przeprowadzania usypiania ślepych 

miotów Lekarzowi weterynarii. 

2. Gmina: 

1) identyfikuje i prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia hodowli psów rasowych, 

2) identyfikuje i poddaje szczegółowej kontroli podmioty prowadzące tzw. dziką hodowlę stanowiącą źródło 

bezdomności zwierząt i zagrożenia dla zwierząt dzikich, 

3) w ścisłej współpracy z lekarzami weterynarii przeprowadza okresowe kontrole zidentyfikowanych 

podmiotów prowadzących tzw. dziką hodowlę w celu wykorzystania ustawowego uprawnienia do 

usypiania ślepych miotów. 

§ 9. 1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne w Gadach, 

przy budynku 34, 11-001 Dywity. 

2. Gmina Dywity umieszczając bezdomne zwierzę gospodarskie w gospodarstwie rolnym, podejmie 

jednocześnie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tego zwierzęcia. 

§ 10. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje 

lekarz weterynarii na zlecenie Gminy Dywity. 

Rozdział 4. 

Finansowanie programu 

§ 11. 1. W budżecie Gminy na rok 2017 na realizację zadań związanych z Programem zarezerwowano 

następujące środki:  

1) rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 4300- Zakup usług pozostałych- kwota: 75 000,00 zł, 

2) rozdział 90095 Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych (opieka nad zwierzętami + inne 

usługi)- kwota: 13 900,00 zł +80 000,00 zł. 

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z 

dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych. 
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załącznik numer 1 do Programu 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja, ……………………………… niżej podpisan -y/a, legitymując -y/a się dowodem osobistym numer 

…………….., oświadczam, iż społecznie opiekuję się wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Dywity 

i deklaruję dokarmiać te zwierzęta karmą wydawaną przez Urząd Gminy Dywity.  

 

……………………………………….……. 

podpis 
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załącznik numer 2 do Programu 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

 

zdawczo-odbiorczy nieodpłatnego przekazania karmy na dokarmienie wolno żyjących kotów 

 

Niniejszym oświadczam, iż w miesiącu: 

        
podpis 

październiku opiekuję się    szt. kotów i pobrał -am/- em karmę w ilości [kg]   suchej,    mokrej.   

listopadzie opiekuję się    szt. kotów i pobrał -am/- em karmę w ilości [kg]   suchej,    mokrej.   

grudniu opiekuję się    szt. kotów i pobrał -am/- em karmę w ilości [kg]   suchej,    mokrej.   

styczniu opiekuję się    szt. kotów i pobrał -am/- em karmę w ilości [kg]   suchej,    mokrej.   

lutym opiekuję się    szt. kotów i pobrał -am/- em karmę w ilości [kg]   suchej,    mokrej.   

marcu opiekuję się    szt. kotów i pobrał -am/- em karmę w ilości [kg]   suchej,    mokrej.   
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