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UCHWAŁA NR XXXI/216/2021

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Dębnica Kaszubska na rok 2021”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) i art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 
638) oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku, Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce, Oddział w Słupsku, Zarządców kół łowieckich działających na obszarze Gminy Dębnica 
Kaszubska, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Dębnica Kaszubska na rok 2021” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 25 marca 2020 r. 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Dębnica Kaszubska na rok 2020.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy
Dębnica Kaszubska

Ireneusz Ziółkowski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXXI/216/2021
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 29 marca 2021 r.

„PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE 

GMINY DĘBNICA KASZUBSKA NA ROK 2021"

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§1. Postanowienie „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Dębnica Kaszubska na rok 2021”, zwanego dalej "Programem", jest zgodne z ustawą z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638), zwane dalej „ustawą” i ma zastosowanie do 

zwierząt bezdomnych o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 

w granicach administracyjnych Gminy Dębnica Kaszubska, zwanej dalej „Gminą”.

Rozdział 2.

Cele i zadania programu

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębnica Kaszubska oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania Programu to:

1) zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy;

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt w schronisku poprzez ich obligatoryjną sterylizację i kastrację;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych;

7) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim pozostawionym bez schronienia;

8) organizacja całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

9) działania edukacyjne w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

10) znakowanie zwierząt przy pomocy urządzeń elektronicznych (mikroprocesorów).

Rozdział 3.

Realizacja założonych celów Programu

§ 3. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt obejmuje:
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1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom bezterminowo miejsca w schronisku dla zwierząt, prowadzonym przez 

Fundację „Animalsi” – Schronisko dla Zwierząt w Kościerzynie, ul. Przemysłowa 43, 83-400 Kościerzyna, tel. 573 

440 610, do czasu ich adopcji, a w szczególności:

a) objęcie bezdomnych zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczeń chronionych przed zimnem, 

upałem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającymi zmianę pozycji ciała, 

odpowiednią karmę i stały dostęp do wody, zapewnienie opieki weterynaryjnej, leczenie przyjętych zwierząt 

rokujących wyzdrowienie, szczepienia zwierząt,

b) prowadzenie ewidencji umożliwiającej identyfikację bezdomnych zwierząt oraz propagowania wśród właścicieli 

programu znakowania zwierząt, poprzez wszczepianie mikroprocesora;

2) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie:

a) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi (koty urodzone i żyjące na wolności), w tym ich dokarmianie. 

Realizacja opieki nad kotami wolno żyjącymi odbywać się będzie przy pomocy jednostek pomocniczych gminy - 

sołtysów sołectw, na terenie których ww. problem występuje,

b) prowadzenie działań mających na celu zmniejszenie populacji kotów nieposiadających właścicieli, poprzez ich 

planową sterylizację i kastrację,

c) poszukiwanie nowych właścicieli dla kotów;

3) odławianie bezdomnych zwierząt, z uwzględnieniem następujących warunków:

a) odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne, o których mowa w §1 Programu,

b) odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie 

stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia,

c) środki do przewozu zwierząt mają spełniać warunki określone w rozporządzaniu Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 

z 1998 r., nr 116 poz. 753),

d) odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska, z którym Gmina zawarła stosowna 

umowę,

e) odławiane zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego;

4) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt w następującym trybie:

a) sterylizacji lub kastracji zwierząt dokonuje się w schronisku dla zwierząt lub w gabinecie weterynaryjnym, 

z którymi Gmina zawarła stosowne umowy,

b) zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii,

c) propagowanie wśród mieszkańców Gminy wiedzy na temat sterylizacji i kastracji zwierząt, co przyczyni się do 

zmniejszenia populacji zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, które odbywać się będzie w poniższym trybie:

a) organizacja pozarządowa, której celem jest ochrona zwierząt podejmując działania mające na celu poszukiwanie 

nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Gmina współpracując z organizacją pozarządową, o której mowa 
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wyżej, sporządza ogłoszenie wraz ze zdjęciem, które następnie umieszcza na stronie internetowej Gminy, 

tj. www.debnicakaszubska.eu oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska i tablicy ogłoszeń sołectw,

b) adoptować zwierzę ze schroniska może tylko osoba pełnoletnia, po podpisaniu stosownej umowy adopcyjnej,

c) prowadzenie bazy danych osób chętnych do adopcji zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów następować będzie w poniższym trybie:

a) usypianiu podlegają tylko zwierzęta, które są ślepe w okresie do 2-ch tygodni życia, po upływie którego lekarz 

weterynarii decyduje o ewentualnym uśpieniu, zgodnie z przepisami ustawy, zabieg ten przeprowadza lekarz 

weterynarii,

b) zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia godnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu 

trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg powinien być wykonywany przez lekarza weterynarii w sposób 

humanitarny,

c) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie 

służby do tego przeznaczone;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich pozostających bez 

schronienia, to jest gospodarstwo rolne Pani Marzeny Wyki w miejscowości Mielno, Gmina Dębnica Kaszubska. 

Koszty poniesione w związku z zapewnieniem opieki nad zwierzętami gospodarskimi pokrywa Gmina;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt przez 

Panią Agnieszkę Kuc – Mikłaszewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny 

„OGONEK,” w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Świerkowej 13, tel. 601 619 631, z którym Gmina zawarła stosowną 

umowę;

9) edukację w zakresie ochrony zwierząt poprzez:

a) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,

b) uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia, czy 

posiadania zwierzęcia.

Narzędziem edukacyjnym dotyczącym ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności będą broszurki, ulotki, 

lokalna gazeta jak również informacje na stronie internetowej gminy;

10) kontynuację działań elektronicznego znakowania psów należących do mieszkańców gminy w celu 

zmniejszenia bezdomności zwierząt i ustalenia ich właścicieli poprzez wszczepienie mikroprocesora pod skórę psa 

wraz z wprowadzeniem jego danych do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych. Zabiegi znakowania psów 

wykonywane będą na podstawie zawartej umowy z lekarzem weterynarii. 

http://www.debnicakaszubska.eu/
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Rozdział 4.

Środki finansowe na realizację programu

§ 4. Gmina zapewni w budżecie Gminy na rok 2021 r. środki finansowe niezbędne do realizacji zadań 

wynikających z Programu w wysokości 47 000 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100), w tym:

1) kwota 31 180 zł - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,

2) kwota 9 870 zł - opieka nad wolno żyjącymi kotami, ich dokarmianie, sterylizacja i kastracja, 

3) kwota 2 400 zł - odławianie bezdomnych zwierząt,

4) kwota 50 zł - usypianie ślepych miotów,

5) kwota 500 zł - zapewnienie miejsca i wyżywienia dla zwierząt gospodarskich,

6) kwota 1 000 zł - całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych,

7) kwota 2 000 zł - znakowanie psów.
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UZASADNIENIE

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych Gminy. 
W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) Rada 
Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym 
zwierzętom przez gminę. W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021, który stanowi załącznik do uchwały. Obejmuje 
on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;

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) w programie ujęto także zalecany ustawą plan znakowania zwierząt w gminie. 

Podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe dla Gminy Dębnica Kaszubska. W Programie wskazano 
wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób ich wydatkowania, które zostaną 
ujęte w budżecie na rok 2021. Środki na realizację Programu zostały w ramach możliwości zabezpieczone 
na ten cel w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska w łącznej kwocie 47 000 zł. (słownie: czterdzieści siedem tysiące 
złotych 00/100). Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt projekt Programu został przekazany 
do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, zarządcom obwodów łowieckich, organizacjom 
społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Projekt programu został pozytywnie zaopiniowany 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Towarzystwo Opieki nad zwierzętami w Polsce oddział Słupsk. 
Opiniujący Program zarządcy obwodu łowieckiego nie wniosły uwag do projektu Programu w ustawowym 
terminie. Zgodnie z art. 11a ust 8 ww. ustawy niewydanie opinii w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu 
programu, uznaje się za akceptację przesłanego Programu. Sugestie do projektu wniosła Fundacja Viva! Akcja dla 
zwierząt Słupsk, która pozytywnie zaopiniowała projekt Programu. Po przeanalizowaniu przedstawionych 
propozycji ustalono, że ich uwzględnienie wiąże się ze zbyt dużymi wydatkami z budżetu Gminy Dębnica 
Kaszubska. Ze względu na ograniczenia budżetowe uzgodniono, że część sugestii zostanie uwzględnionych 
w przyszłorocznym Programie. W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie projektu uchwały. W związku 
z powyższym wnosi się o przyjęcie projektu uchwały. 


