PROJEKT UCHWAŁY
Uchwała Nr …........................
Rady Miasta Działdowo
z dnia ...........................................
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 t.j. z późn. zm.), i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1840) Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:
§ 1. Po zasięgnięciu opinii podmiotów wymienionych w art. 11a ust. 7, pkt 1-3 ustawy o ochronie zwierząt
przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy-Miasto Działdowo w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/242/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy-Miasto Działdowo.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik do uchwały
Nr ….....................................
Rady Miasta Działdowo
z dnia …................................
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo.
Preambuła
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miasta Działdowo uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo”,
zwanego dalej Programem jest:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących (koty urodzone i żyjące na wolności w ekosystemach miasta i wsi) oraz zwierząt
gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala
bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w mieście Działdowo.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie,
2) porzucanie zwierząt przez ich właścicieli,
3) ucieczki zwierząt,
4) łatwość pozyskiwania zwierząt,
5) panujące mody na dane rasy zwierząt,
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji zwierząt.
Rozdział I
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 1. 1. Celem głównym Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto
Działdowo oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy-Miasto Działdowo,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, przy czym pod pojęciem kotów
wolno żyjących należy rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności w ekosystemie miast i wsi.
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) odławianie bezdomnych zwierząt,

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
7) edukacja mieszkańców miasta Działdowo w zakresie opieki nad zwierzętami.
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
3. Wykonawcami programu są:
1) Burmistrz Miasta Działdowo realizujący zadania przy udziale Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Działdowo oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia,
Kultury i Sportu Urzędu Miasta Działdowo,
2) Straż Miejska znajdująca się w strukturze Urzędu Miasta Działdowo jako jej komórka organizacyjna, Policja
i Straż Pożarna,
3) Schronisko dla zwierząt (na dzień uchwalania niniejszego Programu jest to Schronisko dla bezdomnych
zwierząt „PODAJ ŁAPĘ” w miejscowości Tatary 30A , 13-100 Nidzica).
4) Współdziałanie w realizacji Programu mogą podjąć Organizacje Pożytku Publicznego, Stowarzyszenia
i Fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności
zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia.
Rozdział II
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 2. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizują:
1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Działdowo
poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przed przekazaniem do
Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi
na stan zdrowia i/lub wiek,
2) Wydział Gospodarki, Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Działdowo,
który wyda opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowanie na zabiegi sterylizacji i kastracji
w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Gmina-Miasto Działdowo zawarła umowę (na dzień uchwalenia
niniejszego programu jest to Gabinet Weterynaryjny CITO Remigiusz Gesek z siedzibą w Działdowie przy
ul. Nidzickiej 30),
3) Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Działdowo
poprzez zachęcenie właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, na poniższych
zasadach:
a) zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie Gminy-Miasto Działdowo,
dofinansowanie w wysokości 40% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców, w ilości maksymalnie 20 szt.
zwierząt rocznie,
b) Gmina-Miasto Działdowo zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów
sterylizacji i kastracji (na dzień uchwalenia niniejszego programu, jest to Gabinet Weterynaryjny CITO
Remigiusz Gesek z siedzibą w Działdowie przy ul. Nidzickiej 30),
c) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa/kota, zgłasza się do zakładu
leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w pkt 3 lit. b, wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza spełnienie
warunków dofinansowania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
wynikających z realizacji Programu. Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów przysługuje osobom,
które oznakowały go elektronicznie oraz poddały go szczepieniu przeciwko wściekliźnie,

d) właściciel zwierzęcia pokrywa koszt zabiegu według ceny usługi ustalonej w umowie Gminy-Miasto
Działdowo z podmiotem realizującym usługę,
e) Gmina-Miasto Działdowo dokonuje zapłaty 40% kosztów zabiegu na konto właściciela zwierzęcia, na
podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt,
z którym Gmina-Miasto Działdowo ma zawartą umowę oraz oświadczenia wskazane w pkt 3 lit. c, do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.
Rozdział III
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy-Miasto Działdowo realizują:
1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt „PODAJ ŁAPĘ” w miejscowości Tatary 30A, 13-100 Nidzica poprzez
przyjmowanie zwierząt bezdomnych, w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji lub
zgonu.
2) Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo
rolne prowadzone przez Pana Remigiusza Frankowskiego po adresem: Brodowo 31, 13-240 Iłowo - Osada.
Przetrzymywanie zwierząt w tym gospodarstwie następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą
a właścicielem.
§ 4. 1.Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Wydział Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Działdowo przy udziale społecznych
opiekunów (karmicieli) kotów wolno żyjących poprzez zakup i wydawanie im karmy.
2. Społeczni karmiciele kotów zarejestrowani w Wydziale o którym mowa w ust. 1 otrzymują w zależności od
potrzeb karmę oraz skierowania na leczenie zwierząt, w ramach zawartej umowy z zakładem leczniczym dla
zwierząt.
3. Koty wolno żyjące karmione są w miejscach ich bytowania, którymi są najczęściej ogrody działkowe przy
ul. Olsztyńskiej oraz okolice bloków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łąkowej, Rydygiera, Karłowicza
i Norwida w Działdowie przez społecznych karmicieli kotów (mieszkańców tych budynków oraz użytkowników
ogrodów działkowych) nie częściej niż cztery razy w miesiącu.
§ 5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt „PODAJ ŁAPĘ” w miejscowości Tatary 30A, 13-100 Nidzica,
poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
2) Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Działdowo
poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz rejestrację osób wyrażających wolę adopcji zwierząt.
3) Straż Miejska poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m. in.
umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt w prasie lokalnej lub na stronie internetowej Urzędu Miasta.
4) Organizacje pozarządowe po wcześniejszym zawarciu z Gminą-Miasto Działdowo stosownego porozumienia.
§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy-Miasto Działdowo realizuje Schronisko dla
bezdomnych zwierząt „PODAJ ŁAPĘ” w miejscowości Tatary 30A, 13-100 Nidzica, przy współudziale Straży
Miejskiej. Bezdomne zwierzęta domowe są przewożone do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych
również do zakładu leczniczego, z którym umowę podpisała Gmina-Miasto Działdowo. Bezdomne zwierzęta
gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego, którego właścicielem jest Pan Remigiusz
Frankowski. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się każdorazowo, stale po wcześniejszym zawiadomieniu
i uzgodnieniu z kierownikiem schroniska z którym Gmina ma zawartą umowę, w przypadku pojawienia się
takiego zwierzęcia na terenie Miasta Działdowo.

2. Zadania określone w ust. 1 mogą także realizować organizacje pozarządowe, które posiadają
przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt.
Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym
uzgodnieniu z jego kierownictwem.
§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizują:
1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt „PODAJ ŁAPĘ” w miejscowości Tatary 30A, 13-100 Nidzica,
poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku,
2) Gmina-Miasto Działdowo poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki
weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy-Miasto Działdowo
(na dzień uchwalenia niniejszego programu jest to Gabinet Weterynaryjny CITO Remigiusz Gesek z siedzibą
w Działdowie przy ul. Nidzickiej 30 ).
§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia
21 sierpnia 1997 roku realizują:
1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt „PODAJ ŁAPĘ” w miejscowości Tatary 30A, 13-100 Nidzica, poprzez
dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,
2) Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Działdowo
poprzez dofinansowanie w wysokości 40% usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów
i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy-Miasto Działdowo, na poniższych zasadach:
a) Gmina Miasto-Działdowo zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów
usypiania ślepych miotów (na dzień uchwalenia niniejszego programu jest to Gabinet Weterynaryjny CITO
Remigiusz Gesek z siedzibą w Działdowie przy ul. Nidzickiej 30),
b) właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa oświadczenie, że podda sukę/kotkę
zabiegowi sterylizacji oraz elektronicznemu oznakowaniu (jeśli takiego nie posiada), a także wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu,
c) właściciel zwierzęcia pokrywa koszt zabiegu według ceny usługi ustalonej w umowie zawartej pomiędzy
Gminą-Miasto Działdowo a podmiotem realizującym usługę,
d) Gmina Miasto-Działdowo dokonuje zapłaty 40% kosztów zabiegu na konto właściciela zwierzęcia, na
podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt,
z którym Gmina-Miasto Działdowo ma zawartą umowę (na dzień uchwalenia niniejszego programu jest to
Gabinet Weterynaryjny CITO Remigiusz Gesek z siedzibą w Działdowie przy ul. Nidzickiej 30) oraz
oświadczenia wskazane w pkt 2 lit. b, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym
roku.
Rozdział IV
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 9. Realizacja Programu:
1) Program realizowany będzie z funduszy Gminy-Miasto Działdowo zapisanych w budżecie na rok 2018
w kwocie 85.300,00 zł.
2) Środki finansowe wydatkowane będą poprzez:
- odławianie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy-Miasto Działdowo oraz utrzymanie odłowionych zwierząt
w schronisku,

- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku,
- sterylizację albo kastrację bezpańskich psów i kotów w zakładzie leczniczym,
- usypianie ślepych miotów
- całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezpańskich zwierząt,
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących.
3) Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

