
UCHWAŁA NR XIX/159/2020 
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               
(j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11a ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j. 
t. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) - po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie, 
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt ANIMALS, Koła Łowieckiemu „SZARAK” oraz 
opinii Komisji Polityki Społecznej i Komisji Finansowo – Budżetowej - Rada Miejska w Tczewie 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2020 r. stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa. 

§ 3.  

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie 

 
 

Zenon Drewa 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/159/2020 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 28 maja 2020 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE 

GMINY MIEJSKIEJ TCZEW W 2020 R. 

Rozdział 1. 
Cele programu i ogólne założenia 

§ 1.  

1. Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej „programem”, ma na celu ograniczenie 
zjawiska bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew, zapewnienie właściwej opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz wolno żyjącym kotom, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 
przebywających w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Tczew. 

2. Zwierzęta bezdomne – rozumie się przez to 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. 

3. Zwierzęta wolno żyjące (dzikie) – rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące                       
w warunkach niezależnych od człowieka. 

§ 2.  

1. Przyjęty Program obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

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) plan znakowania zwierząt; 

10) sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów. 

§ 3.  

1. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zwierząt,                 
w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu. 

2. Opiekę bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej Tczew zapewnia schronisko dla 
bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej prowadzone przez Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS 84-207 Bojano                               ul. Rzemieślnicza 2, 
zgodnie z zawartą umową nr 551/10/2019 z dnia 31.10.2019 r. zwane dalej „schroniskiem”. 

§ 4.  

1. Na realizację zadań, wskazanych w § 3 Gmina Miejska Tczew przeznacza z budżetu środki 
w wysokości: 

1) na odławianie i zapewnianie schronienia bezdomnym zwierzętom kwotę 255 000 zł 

2) na znakowanie i ewidencję zwierząt kwotę 40 000 zł 
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3) na opiekę weterynaryjną i sterylizację oraz kastrację wolno żyjących kotów kwotę  20 000 zł 

4) na usypianie ślepych miotów kwotę 3 000 zł 

5) na zapewnienie opieki zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach drogowych środki zabezpiecza 
Zakład Usług Komunalnych w Tczewie. 

Rozdział 2. 
Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 5.  

1. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Tczew zajmują się pracownicy 
schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

2. Odłowione zwierzę uznaje się za bezdomne po 15 dniach od chwili umieszczenia                      
w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

§ 6.  

Pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt współpracują w ramach wykonywanych zadań, 
ze Strażą Miejską oraz Policją. 

§ 7.  

Umowa zawarta z podmiotem, prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt, określa skutki 
nienależytego wykonania wynikających z niej zobowiązań, dotyczących działalności schroniska, 
w tym ewentualne kary umowne. 

§ 8.  

1. Gmina Miejska Tczew sprawuje nadzór nad działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt, 
bacząc, aby wykonywanie zadań odbywało się zgodnie z wymogami humanitarnej ochrony zwierząt. 

2. W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska dla bezdomnych zwierząt                         
z przepisami prawa, a zwłaszcza z Ustawą o ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi, powiadamia 
się niezwłocznie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie                               
o zaobserwowanych uchybieniach. 

§ 9.  

Schronisko dla bezdomnych zwierząt aktywnie uczestniczy w działaniach, mających zapewnić 
bezdomnym zwierzętom stałą opiekę, w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do 
publicznej wiadomości. 

§ 10.  

Schronisko dla bezdomnych zwierząt 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, trzymania zwierząt agresywnych, chorych oraz po zabiegach lekarsko – 
weterynaryjnych w okresie rekonwalescencji. 

§ 11.  

1. Adopcja zwierzęcia ze schroniska dla bezdomnych zwierząt może odbyć się jedynie po odbyciu 
przez niego zabiegu, polegającego na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia chyba, że istnieją 
szczególne przeciwwskazania, a zwłaszcza: 

1) nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia; 

2) zwierzę jest oznakowane w sposób wskazujący na to, że pochodzi z zarejestrowanej hodowli 
i właściciel nie zrzekł się prawa własności. 

2. Wyjątek stanowi tzw. szybka adopcja, gdzie w umowie adopcyjnej wyznacza się 30-to dniowy 
termin zgłoszenia się do wyznaczonego przez schronisko gabinetu weterynaryjnego, celem 
przeprowadzenia zabiegu kastracji lub sterylizacji. 
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§ 12.  

1. Zwierzę w schronisku dla bezdomnych zwierząt może zostać poddane eutanazji jedynie                      
w przypadku: 

1) gdy jest nieuleczalnie lub zakaźnie chore, a jego pobyt w schronisku podczas leczenia zagraża 
życiu innych zwierząt; 

2) gdy może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem człowieka staje się 
skrócenie cierpień zwierzęcia; 

3) gdy jest agresywne w stopniu nie rokującym poprawy i bezpośrednio zagraża ludziom                   
i innym zwierzętom, a nie ma innego sposobu uniknięcia zagrożenia; 

4) w ramach usypiania ślepych miotów w celu kontroli populacji. 

2. O konieczności przeprowadzenia zabiegu, o którym mowa w ust. 1, orzeka komisja                   
w składzie: lekarz weterynarii oraz dwóch pracowników schroniska. 

§ 13.  

W przypadku przepełnienia, schronisko ma obowiązek podjąć współpracę z organizacjami 
społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w celu umieszczenia nadwyżki 
zwierząt w innych przystosowanych do tego typu działań placówkach. 

Rozdział 3. 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 14.  

1. Gmina Miejska Tczew finansuje zabiegi, zmierzające do trwałego pozbawienia wolno żyjących 
kotów zdolności płodzenia. 

2. Zwierzę, poddane zabiegowi, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać niezwłocznie 
po zakończeniu okresu rekonwalescencji wypuszczone do miejsca, w którym zostało schwytane. 

3. Doraźną pomoc w dokarmianiu wolno żyjących kotów prowadzi schronisko dla bezdomnych 
zwierząt. 

Rozdział 4. 
Opieka weterynaryjna 

§ 15.  

1. Całodobową 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, finansuje Zakład Usług Komunalnych 
Tczew ul. Czatkowska 8e. 

2. Zakład Usług Komunalnych w sprawie opieki nad rannymi  zwierzętami domowymi  
współpracuje ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Tczewie przy                               ul. 
Malinowskiej oraz z Gabinetem Weterynaryjnym Krzysztof Kacprzak 83-113 Turze   ul. Długa 25.  
Natomiast do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt  w Jelonkach                 14-420 Młynary 
Nowe Monasterzysko 37, będą wysyłane ranne dzikie zwierzęta, gdzie poddane zostaną 
specjalistycznej opiece weterynaryjnej. 

3. Opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Miejskiej Tczew zapewnia 
gospodarstwo rolne położone przy ul. Głowackiego 60 w Tczewie, gdzie zapewniona zostanie im 
opieka i właściwe warunki bytowania. 

Rozdział 5. 
Ewidencja zwierząt 

§ 16.  

1. Gmina Miejska Tczew prowadzi na podstawie umowy zawartej z Polskim Towarzystwem 
Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt sp. z o.o. w Gdańsku znakowanie elektroniczne 
i ewidencjonowanie psów. 

2. Zwierzęta bezdomne są znakowane i ewidencjonowane niezwłocznie po schwytaniu bądź 
odnalezieniu, w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 
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3. Ewidencja zawiera dane kontaktowe właścicieli psów. 

4. Dane, o których mowa w ust. 3, mogą być umieszczane w ewidencji za zgodą osób 
zainteresowanych. 

Rozdział 6. 
Współpraca z mieszkańcami w ramach polityki ograniczania bezdomności zwierząt 

§ 17.  

Gmina Miejska Tczew kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie metod walki                                 
z bezdomnością zwierząt domowych i gospodarskich, w szczególności: 

1) uświadamia o korzyściach płynących z wprowadzania danych o zwierzętach i ich 

właścicielach do zorganizowanych systemów ewidencyjnych; 

2) informuje o programach adopcyjnych; 

3) edukuje o zabiegach, zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia do zdolności rozrodczej, 
kładąc szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej  i weterynaryjnej. 

§ 18.  

Zadania, o których mowa w § 17, wykonywane są we współpracy z przedstawicielami organizacji 
społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
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Uzasadnienie

Rada gminy zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(j.t. Dz.U.2020 poz.638) wypełniając obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Dodatkowe działania, ciążące na gminach, zgodne są z ogólnymi postulatami poszerzenia
humanitarnej ochrony zwierząt, a sposób zredagowania ustawy wskazuje na ogólną intencję
skierowania dostępnych środków na jak najbardziej efektywną i wydajną walkę
z bezdomnością zwierząt.

Bezdomność zwierząt jest istotnym problemem społecznym. Program jest szczegółowy w takim
stopniu, jaki jest wymagany dla realizacji ustawowego minimum.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, projekt programu przekazuje się do
zaopiniowania:

1)Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;

2)Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt ANIMALS – organizacji społecznej, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającej na obszarze gminy.

3)Kołu Łowieckiemu „SZARAK” 83-110 Tczew ul. Chełmońskiego 16

Zgodnie z art. 11a ust. 8 niewydanie opinii w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu
uznaje się za akceptację przesłanego programu.

 

Z-ca Prezydenta Miasta

Adam Burczyk 
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