
UCHWAŁA NR VI/36/2019
RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Stawiguda w roku 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz.122) Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Stawiguda w roku 2019” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/363/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Stawiguda w roku 2018.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kołakowski
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Załącznik do uchwały Nr VI/36/2019

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 28 lutego 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Stawiguda w roku 2019

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Stawiguda,

2. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Stawiguda,

3. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Stawiguda,

4. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz.122),

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. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 
towarzysza,

7. kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty żyjące na wolności w warunkach niezależnych od 
człowieka,

8. schronisku dla zwierząt – należy przez to rozumieć Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Tomarynach koło Biesala, z siedzibą Tomaryny 11/2, 11-036 Tomaryny

9. Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiguda w 2019 roku.

§ 2. Cele programu:

1. Celami programu są:

1) Zapewnienie opieki bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Stawiguda.

2) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

3) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.

§ 3. 1. Realizacja założonych celów będzie odbywała się przez:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy miejsca w schronisku dla zwierząt;

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy;

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

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy;

6) usypianie ślepych miotów z terenu gminy;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
mających miejsce na terenie gminy Stawiguda.

2. Realizację zadań, określonych w ust. 1 prowadzi Urząd Gminy Stawiguda poprzez Referat Ochrony 
Środowiska i Promocji przy współpracy ze Schroniskiem dla zwierząt w Tomarynach koło Biesala.
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3. Zadania określone w ust. 1 mogą być także realizowane przy udziale organizacji społecznych, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Stawiguda realizuje Schronisko dla zwierząt 
w Tomarynach koło Biesala.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Wójt Gminy Stawiguda poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących;

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stawiguda realizują:

1) Schronisko dla zwierząt w Olsztynie z siedzibą ul. Turystyczna 2 10-369 Olsztyn.

2) Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt, 
a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do 
schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z tym organem.

§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizują:

Schronisko dla zwierząt w Tomarynach koło Biesala na podstawie zawartej umowy z wyjątkiem zwierząt, 
u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.

Wójt Gminy Stawiguda poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania 
zabiegów sterylizacji i kastracji.

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko dla zwierząt w Tomarynach koło Biesala poprzez prowadzenie działań zmierzających do 
pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym 
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

2) Wójt Gminy Stawiguda poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań 
zmierzających do pozyskiwania właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Stawiguda oraz na stronie internetowej www.stawiguda.pl   .

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1. Schronisko dla zwierząt w Tomarynach koło Biesala poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii 
zabiegów usypiania ślepych miotów.

2. Wójt Gminy Stawiguda poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.

§ 10. Na gospodarstwo rolne, zapewniające miejsce i odpowiednie warunki bytowe dla zwierząt gospodarskich 
spełniające standardy sanitarne i weterynaryjne, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967), wskazane zostaje: 
Kamila Walkowska Syriusz Usługi, Gabinet Weterynaryjny, Tomaszkowo ul. Perkoza 5, 11-034 Stawiguda.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizuje:

1. Ewa Małek Purda 131 11-030 Purda tel. 665-240-335.

2. Tomasz Kozłowski ul. Warmińska 26 11-034 Stawiguda tel. 89 512-61-23.

3. Monika Leśnik-Strzeżek ul. Jagiellońska 35, 11-041 Olsztyn tel. 668-030-380.

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
Stawiguda na rok 2019 w wysokości 45.000 zł.
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