Załącznik do uchwały nr XVI/105/12
Rady Gminy Dygowo z dnia 12.03.2012
w sprawie przyjęcia Programu walki z
bezdomnością zwierząt na terenie Gminy Dygowo

Program walki z bezdomnością zwierząt na terenie gminy Dygowo
Rozdział 1.
Cele programu i ogólne założenia
1.1.
Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności
zwierząt domowych na terenie gminy Dygowo oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym
i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy Dygowo.
1.2.
1. „Bezdomne zwierzę” oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie, które zostało porzucone, uciekło, bądź zabłąkało
się i nie ma możliwości ustalenia jego właściciela.
2. Powyższy punkt nie dotyczy żyjących na wolności kotów.
1.3.
Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z
2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.
1.4.
1. Realizacja programu obejmuje w szczególności:
a) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku dla
zwierząt, z którym współpracuje gmina , zwanym dalej „schroniskiem”, a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie
rolnym, z którym współpracuje gmina, zwanym dalej „gospodarstwem”;
b) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
c) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych gminy
Dygowo;
d) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń
drogowych;
e) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.
Rozdział 2.
Odławianie bezdomnych zwierząt
2.1.
Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dygowo zajmuje się schronisko, z którym współpracuje gmina,
bądź przygotowani do tego pracownicy Urzędu Gminy.
2.2.
Pracownicy schroniska współpracują w ramach wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 1.4.1. a) oraz pkt. 2.1. ze
Strażą Gminną.

2.3.
1. Organy gminy sprawują nadzór nad działalnością schroniska, bacząc, aby wykonywanie zadań, o których mowa w
pkt. 1.4.1 a) oraz pkt. 2.1., odbywało się zgodnie z wymogami humanitarnej ochrony zwierząt.
2. W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska z przepisami prawa, a zwłaszcza z Ustawą z dn. 21.08.1997 o

ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi, organy gminy niezwłocznie zawiadamiają właściwe rzeczowo instytucje
publiczne o zaobserwowanych uchybieniach.
2.4.
Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki, w szczególności:
- odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody;
- ochrony przed warunkami atmosferycznymi;
- opieki weterynaryjnej,
ciąży na schronisku.
2.5.
Schronisko aktywnie uczestniczy w działaniach, mających zapewnić bezdomnym zwierzętom stałą opiekę,
w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomości.
2.6.
Schronisko ma obowiązek udostępnić osobie, ubiegającej się o adopcję zwierzęcia, ograniczony jedynie względami
bezpieczeństwa, dostęp do pomieszczeń, w których zwierzęta są przetrzymywane, za wyjątkiem pomieszczeń
przeznaczonych dla celów kwarantanny bądź trzymania zwierząt agresywnych.

2.7.
Adopcja zwierzęcia ze schroniska może odbyć się jedynie po odbyciu przez niego zabiegu, polegającego na trwałym
pozbawieniu zdolności płodzenia, chyba że istnieją szczególne przeciwwskazania, a zwłaszcza:
- nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia;
- zwierzę jest oznakowane w sposób wskazujący na to, że pochodzi z zarejestrowanej hodowli i właściciel nie zrzekł się
prawa własności.
2.8.
1. Zwierzę w schronisku może zostać poddane eutanazji jedynie w przypadku:
a) gdy jest nieuleczalnie lub zakaźnie chore, a jego pobyt w schronisku podczas leczenia zagraża życiu innych zwierząt;
b) zakończenia cierpienia bólowego;
c) gdy jest agresywne w stopniu nie rokującym poprawy i bezpośrednio zagraża ludziom i innym zwierzętom, a nie ma
innego sposobu uniknięcia zagrożenia;
d) w ramach usypiania ślepych miotów w celu kontroli populacji.
2. O konieczności przeprowadzenia zabiegu, o którym mowa w pkt. 2.8.1., orzeka lekarz weterynarii.
Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
3.1.
Wolno żyjące na terenie Gminy Dygowo koty podlegają opiece gminy.
3.2.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd Gminy poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy
zarejestrowani są w Urzędzie Gminy oraz wydawanie skierowań na leczenie i sterylizację kotów będących w
pieczy karmicieli, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt,
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i
Straży Gminnej;
3.3.
W ramach zadań, o których mowa w pkt. 3.2, Straż Gminna współpracuje z mieszkańcami i organizacjami społecznymi,
których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Rozdział 4
Adopcje zwierząt
4.1.
1. Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania opieki nad zwierzęciem
bezdomnym pochodzącym z terenu Gminy Dygowo.
2. Sprawowanie opieki nad zwierzęciem może mieć postać stałą i nieograniczoną w czasie, zmierzającą do nabycia
zwierzęcia na własność, zwaną dalej „adopcją”;
4.2.
1. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie bądź za zwrotem wydającemu podstawowych kosztów
opieki medycznej nad zwierzęciem.
2. Właściciel zwierzęcia schwytanego jako bezdomne i oddanego do schroniska dla zwierząt, chcąc zabrać swoje
zwierzę ze schroniska, zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w celu umieszczenia tam
zwierzęcia.

4.3.
Poszukiwanie osób chętnych do adopcji odbywa się:
a) za pośrednictwem Internetu;
b) za pomocą ogłoszeń w lokalnych mediach;
c) we współpracy z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi.
Rozdział 5
Opieka weterynaryjna
5.1.
1. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.
2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym, realizowane będzie na
podstawie umowy zawartej z zakładem leczniczym dla zwierząt, z którym współpracuje gmina.
3. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących,
bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy a zwierzę wymaga
natychmiastowej pomocy.
4. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia gminie poniesionych kosztów
leczenia.
Rozdział 6
Usypianie ślepych miotów
6.1.
1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia
1997 roku realizują:
1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2) gmina poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt;
3) gmina poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których
właściciele zamieszkują na terenie Gminy Dygowo, na poniższych zasadach:
a) zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów,
b) właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa oświadczenie, że podda sukę/kotkę
zabiegowi sterylizacji, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
wynikających z realizacji Programu.
Rozdział 7
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt

7.1.
1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację zwierząt domowych, w szczególności psów i
kotów, realizują:
1) Schronisko - poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji zwierząt przyjętych do
Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi
na stan zdrowia i/lub wiek;
2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji zwierząt
bezdomnych i kotów wolno żyjących ;
3) Urząd Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do
wykonywania zabiegów sterylizacji .

Rozdział 8
Współpraca z mieszkańcami w ramach polityki ograniczania bezdomności zwierząt
8.1.
Gmina kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie metodach walki z bezdomnością zwierząt domowych i
gospodarskich, w szczególności:
a) informuje o programach adopcyjnych;
b) edukuje o zabiegach, zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc szczególny
nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej.

8.2.
Zadania, o których mowa w pkt. 8.1., wykonywane są we współpracy z przedstawicielami organizacji społecznych,
których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Rozdział 9
Dzikie zwierzęta w terenie zabudowanym
9.1.
1. W przypadku pojawienia się w terenie zabudowanym zwierzęcia innego niż gospodarskie lub domowe, Straż
Gminna, w porozumieniu z Policją, Powiatowym Lekarzem Weterynarii i właściwym miejscowo kołem łowieckim, a w
razie konieczności – Strażą Pożarną, podejmuje kroki w celu umożliwieniu zwierzęciu powrót do miejsca naturalnego
bytowania.
2. Jeśli zwierzę, o którym mowa w pkt. 9.1.1., nie jest w stanie samodzielnie wrócić do miejsca naturalnego bytowania,
lekarz weterynarii poddaje zwierzę zabiegowi tymczasowego uśpienia w celu umożliwienia jego przewiezienia do
naturalnego środowiska. W razie konieczności, gmina zapewnia zwierzęciu opiekę weterynaryjną.
3. Jeśli zwierzę, o którym mowa w pkt. 9.1.1. zagraża bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt domowych bądź
gospodarskich, a nie ma możliwości dostarczenia zwierzęcia do miejsca naturalnego bytowania, zawiadamia się
niezwłocznie dyżurującego lekarza weterynarii oraz łowczego właściwego miejscowo Koła Łowieckiego bądź inną
osobę, uprawnioną do użycia broni palnej.
Rozdział 10
Finansowanie programu
10.1
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu winny być zabezpieczone w budżecie Gminy
Dygowo.
2.Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie konkretnych działań wynikających z programu, przez
pracowników Urzędu Gminy poszczególnym podmiotom, bądź zlecanie 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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

