
           Załącznik do Uchwały Nr……………                                      
                                                                                                       Rady Gminy Iłowo- Osada 

                                           z dnia…………….. 
                                                                    

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności    
     zwierząt na terenie Gminy Iłowo- Osada. 

  
 
     Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Iłowo- Osada uchwały w sprawie „Programu opieki nad  zwierzętami  
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie Gminy Iłowo- Osada”,  zwanego  dalej  
Programem  jest  : 

1. Ustawa  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) 
2. Ustawa  z dnia   8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)  

    
 Program  ma  zastosowanie  do  wszystkich  zwierząt  domowych,  w  szczególności  psów  i kotów, w tym kotów wolno 
bytujących ( koty urodzone i żyjące na wolności w ekosystemie miasta lub wsi) oraz zwierząt gospodarskich, a także do 
innych zwierząt w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.  
 
Większość  działań  określonych  w  Programie  dotyczy  psów  i  kotów,  ponieważ  skala  bezdomności tych  zwierząt 
jest największa w całym kraju, jak również na terenie Gminy Iłowo- Osada.   
  
   

 Rozdział I 
CEL I ZADANIA PROGRAMU   

 
 

     § 1  1.   Celem głównym Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowo-Osada                 
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.    
 
      2. Zadania priorytetowe Programu to:    
 
   1) ograniczanie  populacji  bezdomnych  zwierząt,  
 
   2)  zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Iłowo-Osada,  
 
   3)  sprawowanie opieki nad kotami wolno bytującymi  w tym ich dokarmianie, przy czym pod pojęciem kotów wolno 
bytujących 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  Gminy Iłowo- Osada  w zakresie opieki nad zwierzętami.   
  
      3. Wykonawcami programu są:   
 
   1) Wójt Gminy Iłowo- Osada realizujący zadania Programu. 
 
   2) Schronisko dla Zwierząt  (na dzień przyjęcia Programu jest to  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tatarach 
Tatary 30A, 13-100 Nidzica.  
 
   3) Zakład Leczniczy dla Zwierząt w Iłowie ( na dzień przyjęcia Programu  jest  to Gabinet Weterynaryjny w Iłowie- Wsi). 
 
  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 realizowane jest poprzez:                                                                    
1.  Obligatoryjne  przeprowadzanie  zabiegów  sterylizacji  i  kastracji  zwierząt bezdomnych w  Schronisku dla Zwierząt,  
z  wyjątkiem  zwierząt  u  których  istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub 
wiek, 
2. Wydanie karmicielom kotów wolno bytujących  skierowania na zabiegi sterylizacji i kastracji w Zakładzie Leczniczym             
dla Zwierząt, z którym  gmina Iłowo- Osada zawarła umowę, 
3.  Zachęcanie  właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, na poniższych zasadach:   
a)   zapewnienie  właścicielom  psów  i  kotów,  którzy  zamieszkują  na  terenie  gminy Iłowo- Osada, dofinansowania           



w wysokości 20% kosztów sterylizacji samic  i kastracji samców, w  ilości maksymalnie  2  szt.  zwierząt  rocznie,   
 
b)   Gmina Iłowo- Osada zawiera  umowę  z  Zakładem Leczniczym  dla  Zwierząt  na  dokonywanie  zabiegów 
sterylizacji i kastracji,   
c)   właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu  sterylizacji  lub kastracji psa/kota, zgłasza się do Zakładu  
Leczniczego dla Zwierząt, o którym mowa w ust. 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/ kotów przysługuje  
właścicielom, którzy są mieszkańcami gminy Iłowo- Osada. 
d)   właściciel zwierzęcia pokrywa  koszt zabiegu według ceny usługi ustalonej w umowie Gminy Iłowo- Osada                 
z podmiotem realizującym usługę, 
e)   Gmina Iłowo- Osada dokonuje zapłaty 20% kosztów zabiegu na konto właściciela zwierzęcia, na  podstawie 
dokumentów  zawierających:  fakturę/rachunek  wystawiony  przez  Zakład  Leczniczy dla Zwierząt,  z którym gmina 
Iłowo- Osada ma zawartą umowę oraz oświadczenia wskazane w ust.3 lit. c,  do wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w danym roku.  
4. Umożliwianie bezpłatnego usypiania „ ślepych miotów” właścicielom suk / kocic które po porodzie poddane zostaną 
sterylizacji na koszt właściciela. 
5.  Umożliwienie bezpłatnego usypiania „ ślepych miotów” wolno żyjących kocic oraz zachęcanie karmicieli do ich 
sterylizacji. 
  

Rozdział III 
ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM I ZWIERZĘTOM  WOLNOŻYJĄCYM 

 
§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Iłowo- Osada  realizują:  
 
1) Schronisko dla bezdomnych Zwierząt  w Tatarach, Tatary  30A, 13-100 Nidzica,  poprzez przyjmowanie zwierząt 
bezdomnych dostarczonych do schroniska z terenu  Gminy Iłowo-Osada  w celu zapewnienia całodobowej opieki do 
czasu adopcji lub zgonu.    
 
2) Wójt Gminy Iłowo- Osada poprzez zawarcie umowy z prowadzącym gospodarstwo rolne, zapewniające  miejsce dla 
zwierząt gospodarskich. Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich 
wskazuje się gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana Zdzisława Chechłowskiego zam. xxxxxxxxx, 13-240 Iłowo-
Osada, posiadające stosowną  umowę z Gminą Iłowo-Osada. 
  
§ 4. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy  Iłowo-Osada 
sprawuje gmina, współpracując z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest  ochrona zwierząt 
,oraz opiekunami społecznymi. 
1.Koty wolno żyjące, bytujące na terenie wspólnot mieszkaniowych są elementem ekosystemu, a ich obecność 
zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (szczurów, myszy). Koty te nie są zwierzętami  bezdomnymi, dlatego nie 
należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. 
Koty żyjące na swobodzie nie powinny być umieszczane w schroniskach, lecz wypuszczane na swobodę po wykonaniu 
kastracji/sterylizacji. Wypuszczanie na swobodę powinno nastąpić w pobliżu miejsca dotychczasowego bytowania 
zwierzęcia. W okresie, gdy swobodnie żyjące koty nie mają możliwości zdobycia niezbędnej ilości pożywienia, powinny 
być dokarmiane. 
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd Gminy  poprzez: 
1) przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu skupisk kotów wolno żyjących; 
2) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;  
3) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w 
Urzędzie Gminy oraz wydawanie skierowań na leczenie i sterylizację kotów będących w pieczy karmicieli, w ramach 
zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.  
5) Dokarmianie kotów  wolno żyjących będzie się odbywało w okresie zimowym od 15 listopada do 15 marca 
następnego roku w miejscach ich przebywania; 
4) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych i Policji. 
3. Zapewnienie podstawowej opieki weterynaryjnej wraz z dojazdem, obejmujące leczenie zachowawcze/ profilaktyczne 
w miejscu przebywania kotów wolno żyjących oraz niezbędne zabiegi chirurgiczne realizowane będzie przez podpisanie 
umowy z Gabinetem Weterynaryjnym w Iłowie-Wsi.   
  
§ 5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  
1)  Schronisko dla bezdomnych Zwierząt  w Tatarach, 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)  Wójt Gminy Iłowo-Osada  poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz poprzez współprace z mediami; 
m.in.  umieszczanie  ogłoszeń  o  adopcji  zwierząt  na  stronie  internetowej oraz w mediach społecznościowych.  
 
§ 6. 1 Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Iłowo- Osada realizują uprawnione i przeszkolone osoby , 
przedstawiciele Schroniska dla bezdomnych Zwierząt  w Tatarach, Tatary 30A, 13-100 Nidzica przy pomocy Gminy 
Iłowo-Osada. Odłów zwierząt będzie odbywał się za pomocą sprzętu nie stwarzającego zagrożenia dla zdrowia i życia 
zwierząt.  Bezdomne  zwierzęta  domowe  są  przewożone  do  w/w schroniska,  a  w  przypadku  zwierząt  rannych  
również  do  Zakładu  Leczniczego,  z którym  umowę  podpisała Gmina Iłowo-Osada za pomocą właściwych środków 
transportu.  Bezdomne  zwierzęta  gospodarskie  przewożone  są  do  gospodarstwa rolnego, o którym mowa  
w § 3 pkt. 3)  Programu, 



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 Dyrekcją 
Schroniska.  
3. Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie gminy ma charakter stały i będzie odbywało się w odniesieniu do 
pojedynczych zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki zwierząt, powodujących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa mieszkańców. 
4. Zgłoszenie o zwierzęciu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest bezdomne, przyjmuje Urząd Gminy, który 
podejmuje działania zmierzające w pierwszej kolejności do ustalenia jego właściciela bądź  opiekuna. 
5. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna, o którym mowa w ust.3 Urząd Gminy podejmuje działania 
zmierzające do odłowienia zwierzęcia bezdomnego i umieszczenia go w schronisku. 
  
§  7.  Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych z udziałem zwierząt 
realizują:  

1) Schronisko dla bezdomnych Zwierząt  w Tatarach 30A, 13-100 Nidzica poprzez zapewnienie dyżuru lekarza 
weterynarii w Schronisku; 

2) Wójt Gminy Iłowo- Osada poprzez zawarcie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym w Iłowie-Wsi w zakresie 
opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno bytującym z terenu Gminy Iłowo- 
Osada.  

 
 
§  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 Zwierząt poprzez  dokonywanie  przez  lekarza  weterynarii  zabiegów  usypiania ślepych 
miotów, 

2) Wójt Gminy Iłowo-Osada poprzez: 
           a)   zawarcie umowy z Zakładem  Leczniczym dla Zwierząt,  
           b)  poprzez  dofinansowanie w wysokości 20% usypiania ślepych miotów zwierząt,  w  szczególności  psów                       
i  kotów,  których  właściciele  zamieszkują  na  terenie  Gminy Iłowo-Osada, na poniższych zasadach:   
 

− Gmina Iłowo- Osada zawiera  umowę  z  Zakładem  Leczniczym  dla  Zwierząt  na  dokonywanie  zabiegów 
usypiania ślepych miotów, 

− właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia  ślepego miotu  składa oświadczenie, że  podda  sukę/kotkę  
zabiegowi sterylizacji   a  także  wyraża  zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 
wynikających z realizacji Programu, 

− właściciel zwierzęcia pokrywa  koszt zabiegu według ceny usługi ustalonej w umowie Gminy Iłowo-Osada           
z podmiotem realizującym usługę, 

 
        -    Gmina Iłowo-Osada dokonuje zapłaty 20% kosztów zabiegu na konto właściciela zwierzęcia, na  podstawie                      
dokumentów  zawierających:  fakturę/rachunek  wystawiony  przez  Zakład  Leczniczy dla Zwierząt,  z którym Gmina 
Iłowo- Osada ma zawartą umowę oraz oświadczenia wskazane w ust.2 lit. b, tiret drugi, 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 Iłowo-Osada  zapisanych w budżecie  na rok 2018 w kwocie 
      60 000,00 zł. 
 
   2)  Środki finansowe wydatkowane będą poprzez :   
 
   -  odławianie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Iłowo-Osada 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 bytujących. 
  3) Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, przy uwzględnieniu ustawy 
Prawo zamówień publicznych.                             


