
UCHWAŁA NR IV/18/2019
RADY GMINY OSIEK

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2019 roku.

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.) i art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 122) po zasięgnięciu opinii o których mowa w ustawie o ochronie zwierząt, Rada Gminy Osiek uchwala, 

§ 1. 

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Osiek w 2019 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia opublikowania. 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Śliwiński
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Załącznik do uchwały Nr IV/18/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 28 marca 2019 r.

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

§ 1. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) schronisku – należy przez to rozumieć OTOZ Animals Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie 
Gdańskim przy ul. Hermanowskiej 24, prowadzone przez Stowarzyszenie OTOZ z siedzibą w Bojanie, 
ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano,

2) programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek  w 2019 r.,

3) organizacji  – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dla których celem statutowym 
jest opieka nad zwierzętami,

2. Celami programu są:

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt,

2) zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 2. 

1. Wykonawcami programu są:

1) Gmina Osiek,

2) podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt, z którym Gmina Osiek zawarła umowę – Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 2, 84-207 Bojano, 
prowadzące schronisko w Starogardzie Gdańskim przy ul. Hermanowskiej 24;

3) Podmiot prowadzący Przychodnię dla zwierząt - Gabinet Weterynaryjny, mgr Galina Zielińska,
ul. Pomorska 25,  83-220 Skórcz,

4) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt.

5) . Podmiot prowadzący gospodarstwo rolne – gospodarstwo rolne z siedzibą w miejscowości Cisowy 3,
w zakresie zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

2. Funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni Referat Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Osiek, który w tym zakresie współpracuje z organami Inspekcji Weterynaryjnej 
i samorządem lekarsko-weterynaryjnym.

§ 3. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez 
schronisko, które posiada miejscową decyzję zezwalającą na prowadzenie tego typu działalności i numer 
weterynaryjny, który nadaje Powiatowy Lekarz Weterynarii zgodnie z miejscem prowadzonej działalności oraz 
spełnia warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1967 ze zm.).

§ 4. 

Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:
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1) ustalenie miejsca (w tym budynków), w których przebywają koty wolno żyjące,

2) dokarmianie oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscu ich przebywania poprzez pracowników urzędu oraz 
sołtysów,

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy,

4) współdziałanie z organizacjami.

§ 5. 

1. Na terenie Gminy Osiek odławianie bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) odławianie interwencyjne bezdomnych zwierząt, które następuje w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy 
zwierzę stanowi zagrożenie dla ludzi czy innych zwierząt, w przypadku zgłoszenia o takim fakcie przez osoby 
trzecie, policję lub inne podmioty np. straż leśną, członków Polskiego Związku Łowieckiego itp.,

2) odławianie okresowe, które następuje w razie potrzeby po podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiek oraz za pośrednictwem sołtysów.

2. Odławianiem interwencyjnym będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do 
których  nie istnieje możliwość ustalenia ich właścicieli lub innej osoby odpowiedzialnej, pod której opieką 
dotychczas pozostawały a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także 
nie będzie im zadawał cierpienia przy całkowitym zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom.

4. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego 
i humanitarnego przewozu zwierząt żywych.

5. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz wyłapywanie ich będzie realizowane poprzez schronisko OTOZ 
„Animals” w Starogardzie Gdańskim.

§ 6. 

1. Gmina Osiek realizuje sterylizację i kastrację zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą 
schronisko.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii. Zabiegi 
realizuje schronisko OTOZ „Animals” w Starogardzie Gdańskim i Gabinet Weterynaryjny mgr Galina Zielińska 
w Skórczu.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 30 dni od umieszczenia w schronisku, 
z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

§ 7. 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez Gminę Osiek poprzez 
współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt oraz poprzez 
zamieszczenie informacji o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Osiek.

§ 8. 

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy dla zwierząt
lub w gabinecie weterynaryjnym schroniska. Wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga.

2. Zadanie realizowane jest przez schronisko OTOZ „Animals” w Starogardzie Gdańskim i Gabinet 
Weterynaryjny mgr Galina Zielińska w Skórczu.

3. Fakt uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji zwierząt prowadzonej przez schronisko.
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§ 9. 

1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne w miejscowości 
Cisowy 3, gmina Osiek. Umieszczenie zwierząt gospodarskich w tym gospodarstwie następuje na podstawie 
umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa rolnego.

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina Osiek podejmuje starania w zakresie 
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt lub przekazuje zwierzęta właścicielowi gospodarstwa, w którym 
przebywały czasowo.

§ 10. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
bezdomnych realizowane jest poprzez umowę z Gabinetem Weterynaryjnym, mgr Galina Zielińska, ul. Pomorska 
25, 83-220 Skórcz, mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.

§ 11. 

Podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt prowadzi chipowanie zwierząt przekazanych do adopcji.

§ 12. 

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Osiek.

2. Na realizację programu zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych 00/100), które zostaną wydatkowane na podstawie zawartych umów, w rozbiciu na:

1) Zadania opisane w § 3, 4, 5 i 6 Programu  -  6.000 zł;

2) Zadania opisane w § 8, 9 i 10 Programu  - 4 000 zł.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Śliwiński
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