
 

Załącznik do uchwały nr VII/26/2019 

z dnia 27 marca 2019 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie miasta Giżycka w 2019 roku 

§ 1 

Wprowadzenie 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
w Giżycku, zwany w dalszej części Programem jest zgodny z zapisami ustawy o ochronie 
zwierząt. 

2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań 
realizowanych w roku 2019 w ramach Programu, wraz ze wskazaniem realizujących 
je jednostek. 

3. W programie określono zadania, wynikające z zapisów art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o ochronie zwierząt  oraz wnioskami wynikającymi z działań podejmowanych 
do tej pory w zakresie dotyczącym bezdomnych zwierząt na terenie miasta Giżycka w 
latach poprzednich. 

§ 2 

Cele programu  
1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 17 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. 
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt. 
3. Minimalizowanie rozrodu bezdomnych zwierząt. 
4. Edukacja mieszkańców miasta Giżycka w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 
5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych, w szczególności 

psów i kotów. 
§ 3 

Zadania w ramach programu 

W ramach programu Gmina Miejska Giżycko realizuje następujące zadania: 
1. Zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku dla bezdomnych  

i pozbawionych opieki psów. 
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, leczenie, sterylizacja oraz 

zapewnienie schronienia tym kotom poprzez przekazywanie spółdzielniom 
mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym, zarządcom nieruchomości, opiekunom 
kotów wolno żyjących – kocich domków  

3. Odławianie bezdomnych zwierząt. 
4. Sterylizacja albo kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla psów. 
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 
6. Usypianie ślepych miotów. 
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewniania miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 
8. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 
9. Znakowanie zwierząt. 
10. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 
11. Sterylizacja kotek domowych. 

§ 4  
Wykonawcy programu  

Realizację zadań w ramach programu prowadzą: 



1. Gmina Miejska Giżycko: 
1) w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach programu poprzez: 

a) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  
w Giżycku w zakresie wszystkich wymienionych zdań; 

b) Schronisko dla bezdomnych i pozbawionych opieki psów w Bystrym k/Giżycka, 
zwane w dalszej części Schroniskiem; 

c) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wraz ze Strażą Miejską oraz 
Policją w zakresie przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach przy 
współpracy ze Schroniskiem. 

2. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt przez współpracę z organami wymienionymi w ust. 1.   

3. Jednostki wymienione w pkt 1 i 2 współpracują w swym zakresie z Powiatową Inspekcją 
Weterynaryjną oraz Izbą Lekarsko-Weterynaryjną. 

§ 5 

Zapewnienie  bezdomnym psom miejsca w Schronisku  

1. Schronisko przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym psom z terenu wyznaczonego 
administracyjnymi granicami miasta Giżycka. 

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Regulamin 
schroniska dla bezdomnych i pozbawionych opieki psów w Bystrym k/Giżycka przyjęty 
Zarządzeniem Nr 663/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 czerwca 2018 roku. 

§ 6 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 
1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi 

granicami miasta Giżycka jest realizowana przy współpracy Urzędu Miejskiego  
w Giżycku z organizacjami społecznymi oraz społecznymi opiekunami kotów wolno 
żyjących. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje:  
1) zakup karmy i przekazywanie jej w celu dokarmiania kotów wolno żyjących przy 

udziale społecznych opiekunów; 
2) leczenie, sterylizację wolno żyjących kotów; 
3) w celu ograniczenia liczby kotów porzucanych – sterylizację kotek domowych; 
4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w lecznicach weterynaryjnych; 
5) zakup i przekazywanie spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom 

mieszkaniowym, opiekunom kotów wolno żyjących – kocich domków. 
§ 7  

Odławianie bezdomnych zwierząt 
1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub 

zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub 
innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 

2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta 
Giżycka podlegają stałemu odławianiu – zgłoszenia od mieszkańców o bezdomnych 
zwierzętach przyjmuje Urząd Miejski w Giżycku, Straż Miejska w Giżycku lub 
Schronisko. 

3. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone jest za pomocą specjalistycznego sprzętu, 
który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia zdrowia wyłapanych zwierząt,  
a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone we właściwych 
przepisach.  

5. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska. 
6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa 

rolnego. 



§ 8  

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku  
1. Miasto realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku zgodnie  

z Regulaminem schroniska dla bezdomnych i pozbawionych opieki psów w Bystrym 
k/Giżycka. 

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają: 

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku z uwagi na możliwość 
zgłoszenia się właściciela lub opiekuna; 

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi 
na stan zdrowia lub wiek. 

§ 9  

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  

1. Zwierzęta przebywające w Schronisku po odbyciu 14 dniowej kwarantanny zostają 
poddane zabiegom lekarsko-weterynaryjnym zgodnie z Regulaminem schroniska dla 
bezdomnych i pozbawionych opieki psów w Bystrym k/Giżycka następnie mogą być 
przeznaczone do adopcji.  

2. Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód 
tożsamości, która podpisała umowę adopcyjną. 

3. Mieszkańcy adoptujący zwierzęta ze Schroniska nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat. 
§ 10  

Usypianie ślepych miotów  
1. Bezpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane jest przez lekarzy weterynarzy. 

§ 11  

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym  

1. Gospodarstwo rolne – ul. Szczęśliwa 18, Antonowo 11-500 Giżycko - przyjmie i zapewni 
opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi 
granicami miasta Giżycka. 

2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi 
określi porozumienie. 

§ 12 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta Giżycka, realizowana jest 
poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w obrębie administracyjnym miasta Giżycka.  

§ 13 

Plan znakowania zwierząt w gminie 
1. Plan znakowania zwierząt w gminie jest realizowany poprzez: 

1) znakowanie psów należących do mieszkańców Giżycka; 
2) znakowanie bezdomnych zwierząt; 

2. Gmina Miejska Giżycko pokrywa koszty elektronicznego znakowania. 
§ 14  

Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym 

1. W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno- 
informacyjnym, przy współpracy z organizacjami wymienionymi w § 4 ust. 2: 
1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich 

humanitarnego traktowania oraz odpowiedzialności karnej za niewłaściwe traktowanie 
zwierząt; 

2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów; 
3) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych; 



4) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz 
propagowanie zakupu zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów tylko  
z legalnych źródeł; 

5) informowanie o możliwości nieodpłatnego znakowania psów mikrochipem  
i obowiązku uzyskania zezwolenia na utrzymywanie psów ras agresywnych. 

§ 15  

 Finansowanie Programu 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań określonych w Programie, 
zabezpieczone są zgodnie z planem wydatków ujętym w uchwale Rady Miejskiej 
w Giżycku nr III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Miejskiej Giżycko na 2019 rok i obejmują m.in.: 
- 260.000 zł – bieżące utrzymanie schroniska; 
- 66.000 zł – leczenie bezdomnych kotów i zwierząt poszkodowanych  w wypadkach; 
- 2.500 zł – dokarmianie bezdomnych kotów 
- 10.000 zł - dokarmianie bezdomnych kotów w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
 


