
UCHWAŁA NR XVII.124.21 
RADY GMINY KALINOWO 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w roku 2021. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 638) 

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Kalinowo w 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Głębocki  
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Załącznik do uchwały  Nr.XVII.124.21  Rady Gminy Kalinowo z dnia 26 marca 2021 roku 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w  2021 roku 
 

 

Rozdział 1. 

Cele programu i ogólne założenia 

 

§ 1 

        Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zwany dalej 

„Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Kalinowo 

oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym 

kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy. 

 

§ 2 

1. „Zwierzęta bezdomne” – rozumie się przez to 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. 

2. Powyższy punkt nie dotyczy żyjących na wolności kotów. 

 

§ 3 

Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, w 

szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu. 

 

§ 4 

1. Realizacja programu obejmuje w szczególności: 

a) odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie schronienia i całodobowej opieki weterynaryjnej 

zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt, zwanym dalej 

„schroniskiem”, a zwierząt gospodarskich – we wskazanym gospodarstwie rolnym, zwanym dalej 

„gospodarstwem”; 

b) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania bezdomnych zwierząt; 

c) prowadzenie przez podmiot prowadzący schronisko obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt 

bezdomnych, znajdujących się w schronisku; 

d)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw 

zdarzeń drogowych; 

e) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

f) usypianie ślepych miotów. 

 

§ 5 

1. Na realizację zadań, wskazanych w Programie, w budżecie Gminy Kalinowo przeznaczono środki 

w wysokości   120.000,00 zł. 

2.Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało na 

podstawie zawartych umów.  
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Rozdział 2. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

 

§ 6 

1. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kalinowo zajmuje się Schronisko – Sonieczkowo, 

Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów. Odłowione bezdomne zwierzęta umieszczane są w schronisku dla 

zwierząt w/w schronisku. 

2. Bezdomne zwierzęta trafiające do schroniska są trwale znakowane poprzez wszczepienie im pod skórę 

elektronicznych identyfikatorów.  

 

§ 7 

Umowa zawarta z podmiotem prowadzącym schronisko określa skutki nienależytego wykonania, wynikających 

z niej zobowiązań dotyczących działalności schroniska, w tym ewentualne kary umowne. 

 

§ 8 

1. Organy gminy kontrolują działalność schroniska pod kątem wykonywania powierzonych zadań. 

2. W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska z przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi, organy gminy niezwłocznie zawiadamiają 

właściwe rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych uchybieniach. 

 

§ 9 

Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki, w szczególności: 

- całodobowej opieki weterynaryjnej; 

- odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody; 

- ochrony przed warunkami atmosferycznymi. 

 

§ 10 

Usypianie ślepych miotów zwierząt może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii wskazanego przez 

podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w § 6. 

 

§ 11 

Sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w schronisku powierza się podmiotowi, o którym mowa w 

§ 6. 

 

Rozdział 3. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

 

§ 12 

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy, w tym ich dokarmianie realizowane będzie 

przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

 

§ 13 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje w szczególności dokarmianie w okresie jesienno-zimowym we 

współdziałaniu z organizacjami społecznymi, prowadzącymi akcję dokarmiania wolno żyjących kotów, karmą 

zakupioną przez Gminę. 
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Rozdział 4. 

Adopcje zwierząt 

 

§ 14. 

1. Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania opieki nad 

zwierzęciem bezdomnym pochodzącym z terenu gminy Kalinowo. 

2. Sprawowanie opieki nad zwierzęciem może mieć postać stałą i nieograniczoną w czasie, zmierzającą do 

nabycia zwierzęcia na własność, zwaną dalej „adopcją”. 

 

§ 15 

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt powierza się podmiotowi o którym mowa w § 6. 

2. Schronisko aktywnie uczestniczy w działaniach, mających zapewnić bezdomnym zwierzętom stałą opiekę, 

w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomości. 

3. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie. 

 

 

Rozdział 5 

Opieka weterynaryjna 

 

§ 16 

1. Całodobową opiekę weterynaryjną zwierząt w schronisku zapewnia podmiot, o którym mowa w § 6. 

2. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewni Przychodnia 

Weterynaryjna Goldvet Magdalena Jaszczuk Vel Bazyluk, ul. Mazurska 25 lok. 3, 19-314 Kalinowo. 

3. Zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie Pana Michałowskiego Tadeusza, zam. Stożne 14, 

19-314 Kalinowo. 

 

   

Rozdział 6 

Współpraca z mieszkańcami w ramach polityki ograniczania bezdomności zwierząt 

 

§ 17 

Gmina kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt domowych i 

gospodarskich, w szczególności: 

a) informuje o możliwości adopcji zwierząt; 

b) edukuje o zabiegach, zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc 

szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej. 

 

§ 18 

Zadania, o których mowa w § 17, wykonywane będą we współpracy z przedstawicielami organizacji 

społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, instytucji gminnych (np. szkoły), oraz innych 

instytucji, które będą partnerami w realizacji zadań, a mianowicie Policji.  
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UZASADNIENIE

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. zobowiązuje Radę Gminy do określenia w

drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w 2021 roku. Program w szczególności ma

na celu:

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2. odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt;

3. zmniejszenie populacji porzuconych zwierząt;

4. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom;

5. edukację w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Program reguluje również sterylizację, kastrację oraz identyfikację zwierząt poprzez tzw. czipowanie, które

umożliwia większą kontrolę nad zwierzętami.

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania dnia 23 lutego 2021 r.

1. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, ul. Suwalska 36, 19-300 Ełk;

2. Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Ełku, ul. Małeckich 3/lok.11. 19-300

Ełk;

3. Dzierżawcom obwodów łowieckich działających na terenie gminy tj.:

· Koło Łowieckie ,,Ryś” ul. Wielkanocna 6/31, 19-300 Ełk;

· Koło Łowieckie ,Łoś’’ ul. Warszawska 11, 19-206 Rajgród.

W dniu 04.03.2021 r. wpłynęła opinia wydana przez Koło Łowieckie ,,Łoś”, uzgodniono iż nie

wnosi zastrzeżeń odnośnie projektu i środków przeznaczonych na realizację programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Pozostałe podmioty w

terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu nie wydały opinii. Zgodnie z artykułem 11a ust. 8 Ustawy o

ochronie zwierząt – nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego projektu.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII.124.21

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 26 marca 2021 r.
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