PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI NA ROK
2020 .
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt domowych, w tym
w szczególności do bezdomnych psów przebywających w granicach administracyjnych gminy
Pruszcz Gdański, zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom w przypadku podejrzenia
o okrutne traktowanie lub okrutnych metod chowu lub hodowli, zwierząt rannych w wyniku
zdarzeń drogowych, wymagających całodobowej opieki weterynaryjnej.
§ 2. Ilekroć mowa o:
1)ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
2)właścicielu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których
mowa w niniejszym programie,
3)Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz Gdański,
4)opiekunie – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem lub
zwierzętami, na terenie gminy Pruszcz Gdański, nie będąc ich właścicielem,
5)społecznym opiekunie zwierząt – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad
zwierzęciem lub zwierzętami, na terenie gminy Pruszcz Gdański, nie będąc ich właścicielem,
wpisaną do rejestru społecznych opiekunów zwierząt Wójta Gminy Pruszcz Gdański,
6)schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tczewie, ul.
Malinowska 24, 83-110 Tczew prowadzone przez OTOZ „ANIMALS”.
§ 3. Celem niniejszego Programu jest:
1)zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez umieszczanie ich
w schronisku oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,
2)promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz
edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach
i opiekunach kotów i psów,
3)zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez intensywną
sterylizację i kastrację kotów i bezdomnych psów, a także usypianie ślepych miotów
w uzasadnionych przypadkach,
4)zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
§ 4. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzi Urząd
Gminy Pruszcz Gdański we współpracy z:
1) organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
2) organami Inspekcji Weterynaryjnej,
3)schroniskiem poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,
4) placówkami oświatowymi poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych
i edukacyjnych mieszkańców,
5) Policją,
6) Strażą Gminną.
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Rozdział 2.
Formy zapobiegania bezdomności zwierząt
§ 5. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz Gdański polega
w szczególności na:
1)zapewnieniu odłowionym z terenu gminy Pruszcz Gdański bezdomnym psom miejsca
w schronisku,
2)poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla psów przebywających
w schronisku,
3)zmniejszaniu populacji psów bezdomnych
i kastrację psów przekazanych do schroniska,

poprzez

obligatoryjną

sterylizację

4)zmniejszaniu populacji kotów bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację kotów żyjących na
wolności – do momentu wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel w danym roku,
5) finansowaniu usługi sterylizacji i kastracji kotów, których właściciele na stałe zamieszkują na
terenie Gminy Pruszcz Gdański – do momentu wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel
w danym roku,
6)zapewnienie w uzasadnionych przypadkach sfinansowania mieszkańcom kosztów usypiania
ślepych miotów psów i kotów,
7)edukacji mieszkańców gminy Pruszcz Gdański w zakresie kształtowania prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na
właścicielach i opiekunach zwierząt,
8)podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie
z przepisami ustawy,
9)prowadzenie rejestru społecznych opiekunów zwierząt, a w szczególności kotów,
10)finansowaniu usługi elektronicznego znakowania psów, których właściciele na stałe
zamieszkują na terenie Gminy Pruszcz Gdański - do momentu wyczerpania środków
zaplanowanych na ten cel w danym roku,
11)finansowaniu usługi prowadzenia elektronicznego rejestru zawierającego dane właścicieli
i posiadanych przez nich psów,

Rozdział 3.
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami
§ 6. 1. Odławianie bezdomnych psów na terenie gminy Pruszcz Gdański prowadzone jest
w sposób stały, poprzez przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców, organizacji społecznych, Straży
Gminnej i innych służb porządkowych o bezdomnych, zagubionych i błąkających się po terenie
gminy Pruszcz Gdański zwierzętach.
2. Odłowione bezdomne psy, niestwarzające poważnego zagrożenia dla ludzi lub innych zwierząt,
po przeprowadzeniu czynności zmierzających do ustalenia ich właściciela, niezwłocznie
przekazywane są do schroniska.
3. Po przyjęciu do schroniska pies otrzyma niezbędną opiekę lekarsko-weterynaryjną, zostanie
elektronicznie oznakowany oraz poddany sterylizacji lub kastracji.
4. Schronisko przyjmuje na siebie obowiązek poszukiwania właściciela dla bezdomnych psów
przekazanych z terenu gminy Pruszcz Gdański.
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5. Psy, które nie znajdą nowego właściciela, mają zapewniony dożywotni byt i opiekę
w schronisku.
Rozdział 4.
Zasady opieki nad wolno żyjącymi kotami
§ 7.1 Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów żyjących na wolności oraz usypianie ślepych miotów
wykonywane będą na następujących zasadach:
1)Gmina Pruszcz Gdański pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych
miotów, dokonywanych na podstawie skierowania na zabieg, o którym mowa w § 14
niniejszego Programu w miarę posiadanych środków finansowych,
2)zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywane będą w Lecznicy Specjalistycznej dla Koni
i Małych Zwierząt z siedzibą w Rotmance, ul. Piłsudskiego 1, 83-010 Rotmanka, zgodnie
z zawartą umową,
3) zabiegi usypiania ślepych miotów wykonywane będą w Lecznicy Specjalistycznej dla Koni
i Małych Zwierząt w Trąbkach Wielkich, ul. Gdańska 18, 83-034 Trąbki Wielkie,
3)koty będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej przez społecznych opiekunów zwierząt,
zarządców i administratorów nieruchomości lub członków organizacji społecznych, po
wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które wystawione zostanie przez Urząd
Gminy Pruszcz Gdański,
4)po wykonaniu zabiegu koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia.
2.Gmina Pruszcz Gdański w ramach opieki nad wolno żyjącymi kotami, prowadzić będzie akcję
ich dokarmiania, poprzez przekazywanie karmy zakupionej przez Gminę społecznym opiekunom
zwierząt.
3.Warunkiem otrzymywania karmy jest objęcie funkcji społecznego opiekuna zwierząt oraz
wykazanie, że zwierzęta objęte opieką przez społecznego opiekuna zwierząt zostały poddane
kastracji lub sterylizacji.
4.Karma przekazywana będzie społecznym opiekunom zwierząt w okresie zimowym w przypadku
wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
5. W ramach współpracy ze społecznymi opiekunami zwierząt, Gmina Pruszcz Gdański, w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby skieruje na leczenie weterynaryjne koty wolnożyjące
pozostające pod opieką opiekuna społecznego.
6.Gmina Pruszcz Gdański w ramach opieki nad wolno żyjącymi kotami, prowadzić może akcję
przekazywania domków dla kotów zdeklarowanym opiekunom.
7.Warunkiem otrzymania domku dla kotów jest złożenie wniosku przez opiekuna oraz:
1) przedstawienie przez opiekuna zgody właściciela terenu na postawienie domku dla
kotów,
2) objęcie przez opiekuna funkcji społecznego opiekuna zwierząt poprzez złożenie
deklaracji będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego Programu,
3) pisemne oświadczenie opiekuna społecznego zobowiązuję go do utrzymywania czystości
i porządku w obrębie domków dla kotów,
4) wykazanie, że zwierzęta objęte opieką przez społecznego opiekuna zwierząt zostały
poddane kastracji lub sterylizacji,
5) posiadanie pod opieką co najmniej trzech kotów.

Rozdział 5.
Zasady zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
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drogowych z udziałem zwierząt oraz postępowania ze zwierzętami gospodarskimi
§ 8. 1. W przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, Gmina Pruszcz
Gdański zapewni zwierzęciu całodobową opiekę weterynaryjną w Lecznicy Specjalistycznej dla
Koni i Małych Zwierząt w Trąbkach Wielkich, ul. Gdańska 18, 83-034 Trąbki Wielkie.
2. Zgłoszenia o potrzebie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadku
wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust 1, zgłaszać może Policja, Straż Gminna, Straż
Pożarna, a także pracownicy Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Gmina przekaże Policji, Straży
Gminnej i Straży Pożarnej dane teleadresowe lecznicy o której mowa w ust. 1.
§ 9. W przypadku konieczności zapewnienia opieki zwierzęciu gospodarskiemu, zwierzę lub
zwierzęta przekazane zostaną do gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Pawła Wiktora w
Juszkowie przy ul. Raduńskiej 45, do czasu rozstrzygnięcia prawnego dalszych losów zwierzęcia.

Rozdział 6.
Działania edukacyjne
§ 10. Gmina Pruszcz Gdański w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające
na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na
właścicielach i opiekunach zwierząt między innymi poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie
informacji w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej gminy.

Rozdział 7.
Plan znakowania elektronicznego psów
§ 11. 1. Gmina Pruszcz Gdański w ramach Programu finansować będzie znakowanie elektroniczne
psów, których właściciele na stałe zamieszkują na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
2. Znakowanie odbywać się będzie w wybranych lecznicach weterynaryjnych znajdujących się na
terenie Gminy lub w bliskim jej sąsiedztwie. Informacja o lecznicach prowadzących identyfikację
będzie dostępna na stronie internetowej Gminy Pruszcz Gdański.
3. Obsługę programu identyfikacji psów – w tym zawieranie umów z lecznicami, zakup
mikroczipów, prowadzenie działań promocyjnych, prowadzenie elektronicznej bazy mikroczipów
na terenie Gminy Pruszcz Gdański prowadzić będzie Polskie Towarzystwo Rejestracji i
Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Wrocławska 21, 80-155 Gdańsk.

Rozdział 8.
Plan sterylizacji/kastracji kotów
§ 12. 1. Gmina Pruszcz Gdański w ramach Programu finansować będzie zabiegi sterylizacji
i kastracji kotów żyjących na wolności oraz kotów, których właściciele na stałe zamieszkują na
terenie Gminy Pruszcz Gdański, na wniosek ich właścicieli.
2. Gmina Pruszcz Gdański pokrywa całkowity koszt sterylizacji/kastracji kotów dokonywanych
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na podstawie skierowania na zabieg, o którym mowa w §14 niniejszego Programu, w miarę
posiadanych środków finansowych,
3.Zabiegi sterylizacji/kastracji wykonywane będą w Lecznicy Specjalistycznej dla Koni i Małych
Zwierząt z siedzibą w Rotmance, ul. Piłsudskiego 1, 83-010 Rotmanka , zgodnie z zawartą
umową,
4.Koty będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej przez ich właścicieli, po wcześniejszym
uzyskaniu skierowania na zabieg, które wystawione zostanie przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański.
Rozdział 9.
Postanowienia szczegółowe
§ 13. 1. Osoba chcąca pełnić funkcję społecznego opiekuna zwierząt zobowiązana jest złożyć
deklarację do Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Programu.
2. Na podstawie złożonej deklaracji, o której mowa w ust. 1, Wójt Gminy Pruszcz Gdański
umieszcza osobę w rejestrze społecznych opiekunów zwierząt.
3. W przypadku naruszania prawa, w szczególności przepisów ustawy Wójt Gminy Pruszcz
Gdański może skreślić osobę z rejestru społecznych opiekunów zwierząt.
4. Społeczny opiekun zwierząt może informować gminę o zauważonych nieprawidłowościach
w stosunku do zwierząt, o bezdomnych zwierzętach na terenie gminy oraz sprawować opiekę nad
bezdomnymi kotami.
§ 14. 1. Osoba lub jednostka chcąca uzyskać skierowanie na zabieg sterylizacji lub kastracji
kotów lub uśpienia ślepych miotów obowiązana jest uzyskać skierowanie z Urzędu Gminy
Pruszcz Gdański.
2. Wzór wniosku o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji lub kastracji kotów lub uśpienia
ślepych miotów, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Programu.
3. Wzór skierowania na zabieg sterylizacji lub kastracji kotów, stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego Programu.
4. Wzór skierowania na zabieg uśpienia ślepych miotów bezdomnych psów lub kotów, stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego Programu.
§ 15. 1. Na realizację Programu w budżecie gminy Pruszcz Gdański na rok 2020 zaplanowano
kwotę 164 000 zł.
2. Na sterylizację/kastrację kotów zaplanowano na rok 2020 kwotę w wysokości do 20 000 zł.
3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 przeznaczone będą na:
1) pokrywanie kosztów, o których mowa w § 5 pkt 1-3 Programu na podstawie umowy
z organizacją społeczną prowadzącą schronisko,
2) pokrywanie kosztów, o których mowa w § 5 pkt 4, 5 i 6, § 7 ust. 5 oraz § 8 ust. 1 Programu
na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym usługi weterynaryjne,
3) pokrywanie kosztów, o których mowa w § 9 Programu na podstawie jednorazowych
zleceń podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne,
4) pokrywanie kosztów, o których mowa w § 5 pkt 10-11 Programu na podstawie umowy
zawartej z podmiotem prowadzącym usługi w zakresie znakowania zwierząt oraz prowadzenia
elektronicznego rejestru psów,
5) pokrywanie kosztów prowadzenia działań edukacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 7
Programu poprzez zlecanie usługi druku materiałów informacyjnych,
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6) pokrywanie kosztów, o których mowa w § 7 ust. 2 i 6 Programu poprzez zakup karmy i
domków dla kotów.
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Załącznik Nr 1 do Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Pruszcz Gdański

...............................................

miejscowość, dnia
Urząd Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
DEKLARACJA
SPOŁECZNEGO OPIEKUNA ZWIERZĄT

Imię i nazwisko opiekuna społecznego
zwierząt
Adres zamieszkania
numer telefonu
Gatunek zwierząt objętych opieką oraz ich
liczba i płeć
Miejsce przebywania zwierząt
Forma udzielanej zwierzętom opieki
Informacje dodatkowe /np. informacja o
konieczności wykonania zabiegów:
sterylizacji lub kastracji zwierząt lub
usypiania ślepych miotów/
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji programu
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruszcz Gdański, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

…..................................................
miejscowość, data

Projekt
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podpis opiekuna społecznego zwierząt
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Załącznik Nr 2 do Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Pruszcz Gdański

..............................................
miejscowość, dnia

Urząd Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANA
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* KOTÓW
LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW*

w ramach “Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruszcz
Gdański”
Imię i nazwisko lub nazwa osoby/jednostki
zgłaszającej
Adres zamieszkania lub siedziby
numer telefonu
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.)
Rodzaj zabiegu: sterylizacja (szt.)
kastracja (szt.)
uśpienie ślepego miotu** (szt.)
Miejsce przebywania zwierząt
Informacje dodatkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji programu
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruszcz Gdański, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji* koty są kotami
bezdomnymi*
Oświadczam, że jestem właścicielem kotów zgłoszonych przeze mnie do zabiegu bezpłatnej
sterylizacji/kastracji*
* niepotrzebne skreślić

UWAGA!
Wielkość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji bezdomnych kotów oraz usypiania
ślepych miotów jest ograniczona!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji programu
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruszcz Gdański, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

…..................................................
miejscowość, data
Projekt
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Załącznik Nr 3 do Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Pruszcz Gdański

Pruszcz Gdański, dnia ............................
SKIEROWANIE
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* KOTÓW
w ramach “Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Pruszcz Gdański”
Niniejszym kieruję koty zgłoszone przez: ................................................
na zabieg sterylizacji/kastracji*, który wykonany zostanie w Ilość zwierząt zgłoszonych do
zabiegu: ............szt. w Lecznicy Specjalistycznej dla Koni i Małych Zwierząt z siedzibą w
Rotmance, ul. Piłsudskiego 1, 83-010 Rotmanka.

Rodzaj zabiegu:

sterylizacja: .........szt.
kastracja:

........ szt.

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez:
…...........................................................................
Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta zostaną odebrane przez:
….........................................................
.............................................................................
podpis przedstawiciela Gminy Pruszcz Gdański
wydającego skierowanie

------------------------------------------------------------------------------------------------------

…..................................................
miejscowość, data

…..................................................
miejscowość, data

Projekt

...................................................
podpis osoby zgłaszającej do zabiegu

...................................................
podpis osoby wykonującej zabieg
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Załącznik Nr 4 do Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierzą

na terenie gminy Pruszcz Gdański

Pruszcz Gdański, dnia ............................
SKIEROWANIE
NA ZABIEG UŚPIENIA ŚLEPYCH MIOTÓW
w ramach “Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Pruszcz Gdański”
Niniejszym kieruję psy/koty* zgłoszone przez: ................................................
na zabieg uśpienia ślepego miotu*, który wykonany zostanie w Lecznicy Specjalistycznej dla
Koni i Małych Zwierząt w Trąbkach Wielkich, ul. Gdańska 18, 83-034 Trąbki Wielkie.

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: ............szt.
Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną
przez: …...........................................................................

.............................................................................
podpis przedstawiciela Gminy Pruszcz Gdański
wydającego skierowanie
…..................................................
miejscowość, data

...................................................
podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu

* niepotrzebne skreślić
.

…..................................................
miejscowość, data

Projekt

...................................................
podpis osoby wykonującej zabieg
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