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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Stare Pole w 2014 roku. 

 
Projekt 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Starym Polu; 
2) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w 

Tczewie, prowadzone przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt 
OTOZ „Animals” z siedzibą Gdyni, z którym Gmina Stare Pole zawarła 
umowę na odławianie, transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
domowym; 

3) policji – należy przez to rozumieć Komendę Powiatową Policji w Malborku; 
4) organizacjach społecznych – należy przez to rozumieć organizacje, których 

statutowym celem jest ochrona zwierząt; 
5) 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; 

6) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na 
wolności (żyjące  w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

7) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare 
Pole w 2014 roku. 

 
§ 2. 

 
1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Stare Pole. 
2. Realizatorami programu są: 

1) urząd, za pośrednictwem Referatu rozwoju gospodarczego i rolnictwa; 
2) schronisko; 
3) policja; 
4) organizacje społeczne. 
 

 
II.  Cel i zadania Programu 

 
§ 3. 

 
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Pole 

oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami. 
2. Zadania programu: 

1) opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Stare Pole poprzez 
zapewnienie miejsca w schronisku; 

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



 2 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez kastrację albo 

sterylizację w schronisku; 
5) usypianie ślepych miotów; 
6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca zwierzętom 

gospodarskim; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 
 

III.  Opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 
 

§ 4. 
 

1. Opiekę bezdomnym zwierzętom domowym zapewniają: 
1) schronisko poprzez: 

a) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt domowych oraz 
zapewnienie im opieki w  schronisku, 

b) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt przeznaczonych do adopcji; 
2) Referat rozwoju gospodarczego i rolnictwa poprzez: 

a) przygotowanie umów  na odłowienie, transport i zapewnienie opieki  
bezdomnym zwierząt domowych w schronisku, 

b) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez zamieszczanie 
informacji o zwierzętach przeznaczonych do adopcji na stronie 
internetowej Gminy Stare Pole; 

3) policja poprzez przyjmowanie zgłoszeń w sprawie bezdomnych zwierząt poza 
godzinami pracy urzędu. 

2. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie sprawuje Referat rozwoju 
gospodarczego i rolnictwa poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy opiekunom kotów wolno żyjących; 
2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy 

współudziale policji i organizacji społecznych.  
3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt realizuje lecznica weterynaryjna, której Gmina Stare Pole zleci  
świadczenie usług w tym zakresie. 

4. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim realizowane jest przez: 
1) gospodarstwo rolne, z którym Gmina Stare Pole zawrze porozumienie w 

sprawie przyjęcia i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 
gospodarskim; 

2) referat rozwoju gospodarczego i rolnictwa poprzez: 
a) podejmowanie interwencji w sprawach zwierząt gospodarskich przy 

współudziale  policji; 
b) poszukiwanie dotychczasowego właściciela zwierzęcia gospodarczego.   

 
IV.  Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt. 

 
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) sterylizację albo kastrację przez lekarza weterynarii w schronisku. Zabiegowi 
kastracji albo sterylizacji nie podlegają zwierzęta w okresie 30 dni od 
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umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela 
lub opiekuna; 

2) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych; 
3) organizacje społeczne poprzez prowadzenie działań edukacyjnych do 

właścicieli psów i kotów, zachęcających  do wykonywania zabiegów 
sterylizacji i kastracji. 

 
V. Finansowanie Programu 

 
§ 5. 

 
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w kwocie 25 000 zł 

zabezpieczone są w budżecie Gminy Stare Pole. 
2. Środki, o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą poprzez zlecenie usług i dostaw 

(zakupów) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

 
 


