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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …/…../2018  
Rady Gminy Stare Pole z dnia ………….2018 

 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Stare Pole w 2018 roku 

 
Wprowadzenie: 
1) Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Stare Pole uchwały w sprawie „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie 
Stare Pole", zwanym w dalszej części Programem jest art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 
marca 1991r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r., poz. 1840 ze 
zmianami, zgodnie z którymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 
wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. 

2) Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań 
realizowanych w roku 2018 w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących je 
jednostek.  

3) Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów  
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  

 
Cele Programu: 
1) zapobieganie bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Stare Pole, 
2) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Stare Pole; 
3) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych; 
4) edukacja społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi; 
5) promowanie właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych. 

 
Powyższe cele realizowane będą poprzez wykonywanie poniżej opisanych działań (I - VIII)  

 
Uczestnicy Programu: 
1) Gmina Stare Pole poprzez Referat  Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminy  

w Starym Polu; 
2) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals", ul. Rzemieślnicza 2,  

84-207 Bojano; Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej na 
podstawie umowy podpisanej z Gminą Stare Pole, zwane dalej Schroniskiem; 

3) Przychodnia Weterynaryjna ANIVET, Mirosław Jarosz, ul. Grunwaldzka 5A, 82-220 Stare 
Pole na podstawie umowy podpisanej z Gminą Stare Pole; 

4) Policja, Straż Pożarna, organizacje społeczne, fundacje, których statutowym celem działania 
jest ochrona zwierząt przeciwdziałanie bezdomności zwierząt; 

5) Dzierżawcy obwodów kół łowieckich na terenie gminy Stare Pole; 
6) Koordynator realizacji Programu - Urząd Gminy Stare Pole. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Strona 2 z 3 
 

 
I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

 
Zgodnie z zawartą umową zadanie jest realizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals", ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano, Schronisko dla 
bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej. 
 
Zadanie może być również realizowane przez organizacje społeczne, fundacje poprzez 
realizację ich zadań statutowych obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. 
 

II. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 
 

Zadanie realizowane będzie przez Gminę Stare Pole poprzez ustalenie miejsc bytowania 
wolno żyjących kotów na podstawie zgłoszeń sołtysów danej wsi Gminy Stare Pole;  
 
Gmina Stare Pole realizować będzie dokarmianie wolno żyjących kotów w miejscach ich 
bytowania w okresie zimowym tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 marca, obejmujące zakup  
i wydawanie karmy zdeklarowanym organizacjom pozarządowym realizujących zadania 
obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi współpracującymi z Gminą Stare Pole lub 
opiekunom społecznym zwierząt, którzy złożyli wniosek i zdeklarowali pomoc w zakresie 
opieki nad kotami wolno żyjącymi. 

 
III. Odławianie bezdomnych zwierząt 

 
Zgodnie z zawartą umową zadanie jest realizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals", ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano, Schronisko dla 
bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej. 
Odłowienie bezdomnego zwierzęcia następuje na zlecenie Gminy Stare Pole. Po jego 
odłowieniu Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej przejmuje 
opiekę nad bezdomnym zwierzęciem na koszt Gminy Stare Pole. 
 
Na terenie Gminy Stare Pole wprowadza się stałe odławianie bezdomnych zwierząt 
realizowane w wyniku stosownego zgłoszenia. Odławianiem objęte są zwierzęta które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich 
właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności 
chore lub zagrażające życiu zdrowiu lub bezpieczeństwu ludzi. 
 
Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest przez Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals", ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano, Schronisko dla 
bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia 
zwierząt. 
 
Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkiem transportu Schroniska przystosowanym 
do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt żywych. 
 

IV. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 
 
Zadanie to realizowane będzie przez Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie 
zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt po 14 dniach od przyjęcia do Schroniska,  
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z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,  
z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 
 

V. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
 
Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych realizuje Schronisko poprzez prowadzenie 
działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 
bytowania. 
 

VI. Usypianie ślepych miotów 
 
Zadanie usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych w uzasadnionych przypadkach 
realizuje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals", ul. Rzemieślnicza 
2, 84-207 Bojano, Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej na 
podstawie umowy zawartej z Gminą Stare Pole. 
Fakt uśpienia ślepych miotów należy odnotować w ewidencji zwierząt. 
 

VII. Gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich 
 
Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Stare Pole realizuje Gmina 
Stare Pole poprzez:  
1) wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich  

w przypadku gdy nie ma możliwości ustalenia ich właściciela;  
2) podjęcie niezwłocznych działań mających na celu ustalenie właściciela lub znalezienie 

nowego właściciela zwierzęcia gospodarskiego.  
 
Gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Stare 
Pole w roku 2018 – Gospodarstwo Rolne, Królewo 48 
 

VIII.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt. 
 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt w roku 2018 wykonywać będzie na podstawie zawartej umowy 
Przychodnia Weterynaryjna ANIVET reprezentowana przez Lekarza Weterynarii Pana 
Mirosława Jarosza, ul. Grunwaldzka 5A, 82-220 Stare Pole. 
 

IX. Finansowanie Programu 
 
Koszt realizacji niniejszego Programu ponosi Gmina Stare Pole. 
 
Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z Programu w kwocie 30 000,00 zł. 
zabezpieczone są w budżecie Gminy Stare Pole na rok 2018. 
 
 


