
UCHWAŁA NR XIV/119/2020 
RADY GMINY GNIEWINO 

z dnia 5 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Gniewwino na 2020 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
Z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz122 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejehrowie, 
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" w Bojanie oraz dzierżawców obwodów 
łowieckich na obszarze Gminy Gniewino. 

Rada Gminy Gniewino 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się i przyjuje do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na 2020 rok ”, w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewino. 

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

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Gniewino 

 
 

Judyta Smulewicz 
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Załącznik do uchwały Nr XIV/119/2020 

Rady Gminy Gniewino 

z dnia 5 marca 2020 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 
NA TERENIE GMINY GNIEWINO 

Rozdział 1. 
Cele Programu i ogólne założenia 

§ 1. Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino, zwany dalej „Programem”, 
ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt bezdomnych, w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122  
ze zm.), na terenie Gminy Gniewino oraz zapewnienie właściwej opieki tym zwierzętom oraz wolno żyjącym 
kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Gniewino. 

§ 2. Celami Programu są: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3. odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy; 

4. obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6. usypianie ślepych miotów; 

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Rozdział 2. 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 3. Gmina Gniewino zapewni bezdomnym zwierzętom miejsce w schroniskach dla bezdomnych zwierząt 
w Dąbrówce Młyn 30, 84-242 Luzino oraz w schronisku w Kościerzynie, ul. Przemysłowa 43, prowadzonych 
przez Fundację „ANIMALSI”, 80-538 Gdańsk, ul. Wolności 48/1, 
NIP: 5862298247, REGON: 36187854000000, zwaną dalej „Schroniskiem”, na podstawie zawartej umowy. 

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

§ 4. 1.  Wolno żyjące na terenie gminy Gniewino koty podlegają opiece Gminy. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez: 

1) podejmowanie interwencji w sprawie kotów wolno żyjących, w tym opieka lekarsko-weterynaryjna oraz 
ich dokarmianie w miejscu ich przebywania; 

2) zapewnienie wolno żyjącym kotom pokarmu, wody oraz urządzeń służących dokarmianiu odbywać się 
będzie poprzez wydawanie przez sołtysów karmy kotom wolno żyjącym w wyznaczonych miejscach, 
w szczególności w okresie zimowym. 

3. Opieka lekarsko-weterynaryjna nad wolno żyjącymi kotami sprawowana jest przez lekarza weterynarii 
Pana Tadeusza Jastrzębskiego, na podstawie zawartej umowy. 

Rozdział 4. 
Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 5. 1.  Odławianiem objęte są bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których 
nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w 
szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 
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2. Odławianie realizowane jest w formie interwencji po zgłoszeniu do Schroniska lub okresowo – po 
wcześniejszym ogłoszeniu. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt należy zgłaszać w dni powszednie: w poniedziałki, wtorki i czwartki 
w godz. 7:30 do 15:30, w środy w godz. 7:30 do 16:00, w piątki w godz. 7:30 do 15:00 do Referatu Straży 
Gminnej i Bezpieczeństwa w Gniewinie z siedzibą w Kostkowie pod nr: 58 670-69-98 lub 58 670-66-21, 
natomiast po wyznaczonych godzinach lub w dni wolne od pracy do Komendanta Straży Gminnej 
w Gniewinie: 604-286-607, lekarza weterynarii Pana Tadeusza Jastrzębskiego: 
606-272-059 lub do Komisariatu Policji w Gniewinie: 58 676-75-97. 

4. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt wykonywane jest przez pracowników Schroniska   
i odbywa się niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia. 

5. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gniewino zajmuje się Fundacja „ANIMALSI”, 80-
538 Gdańsk, ul. Wolności 48/1, NIP: 5862298247, REGON: 36187854000000 

Rozdział 5. 
Sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

§ 6. Zwierzęta odłowione i dostarczone do schroniska przed adopcją, po wykonaniu badań weterynaryjnego 
przez lekarza weterynarii, podlegać będą obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji. 

Rozdział 6. 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 7. 1.  Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie kampanii adopcyjnej, między innymi na swojej stronie internetowej, tj. 
http://schroniskodabrowka.pl    

2) Wójt Gminy Gniewino poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz informowanie o możliwości 
adopcji bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku na stronie internetowej Gminy. 

2. Schronisko poszukuje nowych domów dla zwierząt i przekazuje zwierzęta do adopcji osobom 
zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. 

Rozdział 7. 
Usypianie ślepych miotów 

§ 8. Zabieg usypiania ślepych miotów może być wykonywany przez lekarza weterynarii w schronisku dla 
zwierząt bezdomnych lub lekarza weterynarii Pana Tadeusza Jastrzębskiego. Zabieg ten będzie stosowany 
tylko w przypadku zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 8. 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 9. Zadanie w postaci zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich i pozbawionych właściwej opieki 
realizuje gospodarstwo mieszczące się w miejscowości Tadzino 9, 84-251 Gniewino, na podstawie zawartej 
umowy. 

Rozdział 9. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizowane jest przez lekarza weterynarii Pana Tadeusza Jastrzębskiego, Gabinet Weterynaryjny ul. 
Cicha 4, 84-250 Gniewino, na podstawie zawartej umowy. 

Rozdział 10. 
Źródła finansowania realizacji zadań wynikających z programu. 

§ 11. 1.  Rada Gminy Gniewino uchwalając coroczny budżet, zapewnia środki finansowe na realizację 
zadań Gminy zawiązanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt, zapewnieniem im opieki oraz ich 
wyłapywaniem. 

2. Na realizację Programu w 2020 roku przeznacza się kwotę 30 076 zł, w tym na: 

1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami – 960 zł; 
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2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
i usypianie ślepych miotów – 2 000 zł; 

3) zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym – 500 zł; 

4) zadania realizowane przez schronisko w ramach Programu – 23 616 zł; 

5) sterylizację zwierząt – 3 000 zł. 

3. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu będą wydatkowane poprzez zlecenia świadczenia 
usług zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., 
poz. 1843 ze zm.) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1145 ze 
zm.).
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