
UCHWAŁA NR XXVII/133/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2020 roku 

Na podstawie art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz.122 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Drezdenko w 2020 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

 
 

Mariusz Suchecki 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/133/2020 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Drezdenko w 2020 r. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1.  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Drezdenko; 

2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Drezdenka; 

3) Urzędzie – należy przez to rozumieć pracowników Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Miejskim w Drezdenku; 

4) Programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2020 r.”; 

5) schronisku – należy przez to rozumieć Pilskie Schronisko dla Zwierząt sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 8, 64-
920 Piła, któremu Gmina Drezdenko powierzyła realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności 
zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania w ramach porozumienia 
międzygminnego podpisanego z Gminą Piła dnia 30.01.2020 r.; 

6) gabinecie weterynaryjnym lek. wet. M. Mohylak – należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny lek. 
wet. Marcin Mohylak, ul. Piłsudskiego 35, 66-530 Drezdenko, z którym Gmina Drezdenko ma podpisaną 
umowę; 

7) gabinecie weterynaryjnym lek. wet. E. Węgrzyn - należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny lek. 
wet. Eugeniusz Węgrzyn, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 4, 66-500 Strzelce Kraj, z którym Gmina Drezdenko 
ma podpisaną umowę; 

8) firmie wyłapującej zwierzęta, które ucierpiały w wypadkach drogowych – należy przez to rozumieć firmę 
„MÓJ PIES Szkolenie Psów Interwencyjne Wyłapywanie Psów Jolanta Krysiak”, ul. Sienkiewicza 6/4, 66-
500 Strzelce Krajeńskie, z którą Gmina Drezdenko ma podpisaną umowę; 

9) opiekunach kotów wolno żyjących – należy przez to rozumieć osobę działającą społecznie, która sprawuje 
opiekę nad kotami wolno żyjącymi znajdującymi się na terenie gminy Drezdenko oraz wpisanej do rejestru 
opiekunów kotów wolno żyjących w Urzędzie Miejskim w Drezdenku; 

10) gospodarstwie rolnym -  należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne Kosin 11, 66-530 Drezdenko 
zapewniające miejsce i opiekę zwierzętom gospodarskim pozostającym bez właścicieli. 

§ 2.  

1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) Urząd; 

2) schronisko; 

3) gabinety weterynaryjne; 

4) firma wyłapująca zwierzęta, które ucierpiały w wypadkach drogowych; 

5) opiekunowie kotów wolno żyjących; 

6) organizacje pożytku publicznego, których statutowym celem jest ochrona zwierząt; 

7) Ochotnicza Straż Pożarna; 

8) gospodarstwo rolne. 
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Rozdział 2. 
Cel programu 

§ 3.  

1. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Drezdenko. 

2. Zadania Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

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

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

9) plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie oraz plan znakowania, zwierząt przy pełnym 
poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 

Rozdział 3. 
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

§ 4.  

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizuje: 

1) Urząd poprzez zgłaszanie zwierząt w celu ich odłowienia do schroniska lub do firmy wyłapującej zwierzęta 
które ucierpiały w wypadkach drogowych; 

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Drezdenku poprzez zgłaszanie poza godzinami pracy Urzędu zwierząt w celu 
ich odłowienia do schroniska lub do firmy wyłapującej zwierzęta, które ucierpiały w wypadkach 
drogowych; 

3) schronisko poprzez odławianie, przyjmowanie do schroniska i zapewnienie opieki zwierzętom zgłaszanym 
przez Urząd oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Drezdenku; 

4) firma wyłapująca zwierzęta, które ucierpiały w wypadkach drogowych, zgłaszane przez Urząd oraz 
Ochotniczą Straż Pożarną w Drezdenku, poprzez wyłapanie i dostarczenie ich do gabinetu weterynaryjnego 
lek. wet. E. Węgrzyn; 

5) gabinet weterynaryjny lek. wet. E. Węgrzyn poprzez leczenie zwierząt, które ucierpiały w wypadkach 
drogowych; 

6) gospodarstwo rolne poprzez zapewnienie miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim pozostającym bez 
właścicieli. 

2. Odławianie zwierząt bezdomnych z terenu gminy ma charakter stały i następuje w sposób 
nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz w sposób nie zadający im  cierpienia. 

3. Odławiane zostają zwierzęta bezdomne, w tym zagubione, wałęsające się, pozostające bez właściciela 
lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały. 

4. Odłowione zostają również zwierzęta, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych i nie ma 
możliwości ustalenia ich właściciela. 

§ 5.  Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie i leczenie realizuje: 

1) Urząd poprzez prowadzenie rejestru opiekunów kotów wolno żyjących, zakup i  wydawanie opiekunom 
kotów wolno żyjących karmy dla kotów oraz wydawanie skierowań na leczenie kotów wolno żyjących 
w gabinecie weterynaryjnym lek. wet. M. Mohylak; 
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2) Opiekunowie kotów wolno żyjących poprzez dokarmianie kotów wolno żyjących oraz odławianie kotów 
wolno żyjących celem ich leczenia w gabinecie weterynaryjnym lek. wet. M. Mohylak; 

3) Organizacje pożytku publicznego, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, poprzez podejmowanie 
interwencji na rzecz kotów wolno żyjących oraz odławianie kotów wolno żyjących celem ich leczenia 
w gabinecie weterynaryjnym lek. wet. M. Mohylak; 

4) firma wyłapująca zwierzęta, które ucierpiały w wypadkach drogowych, poprzez wyłapanie i dostarczenie 
kotów wolnożyjących do gabinetu weterynaryjnego lek. wet. E. Węgrzyn; 

5) Gabinet weterynaryjny lek. wet. M. Mohylak poprzez realizowanie skierowań, o których mowa w §5 pkt 1; 

6) Gabinet weterynaryjny lek. wet. E. Węgrzyn poprzez leczenie kotów wolnożyjących, które ucierpiały 
w wypadkach drogowych. 

§ 6.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje: 

1) Urząd poprzez obwieszczenia o odłowionych z terenu gminy oraz umieszczonych w schronisku i w 
gospodarstwie rolnym zwierzętach. Obwieszczenia publikowane są na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drezdenku oraz zwyczajowo na tablicach ogłoszeń; 

2) schronisko poprzez prowadzenie strony internetowej, na której umieszczane są zdjęcia bezdomnych 
zwierząt oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do 
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 
bytowania; 

3) Organizacje pożytku publicznego, których statutowym celem jest ochrona zwierząt poprzez prowadzenie 
akcji informacyjnych, poszukiwanie właścicieli zagubionych zwierząt oraz poszukiwanie nowych 
właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 4. 
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 7.  Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt realizuje: 

1) Schronisko poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 
z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na 
stan zdrowia lub wiek; 

2) schronisko poprzez obligatoryjne czipowanie zwierząt trafiających do schroniska; 

3) Urząd poprzez wydawanie skierowań na zabiegi sterylizacji, kastracji albo usypiania ślepych miotów 
kotów opiekunom kotów wolno żyjących, organizacjom pożytku publicznego, których statutowym celem 
jest ochrona zwierząt oraz osobom fizycznym, co do wszystkich zwierząt bezdomnych oraz zwierząt 
posiadających właściciela przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod 
których opieką pozostają. Warunkiem skorzystania z darmowego zabiegu sterylizacji lub kastracji psa 
posiadającego właściciela jest jednoczesne skorzystanie z darmowego czipowania psa, gdy nie był on już 
wcześniej zaczipowany i jeśli limit czipów o którym mowa w §7 ust. 4 nie został w pełni wykorzystany; 

4) gabinet weterynaryjny lek. wet. M. Mohylak poprzez wykonywanie zabiegów czipowania zwierząt: 

a) psów posiadających właściciela; 

b) psów bezdomnych pozostających pod opieką organizacji pożytku publicznego, których statutowym 
celem jest ochrona zwierząt, 

w ramach limitu zabiegów określonych w umowie z Gminą oraz przy pełnym poszanowaniu praw 
właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką pozostają; 

5) gabinet weterynaryjny lek. wet. M. Mohylak poprzez realizowanie skierowań, o których mowa w §7 
pkt 3 oraz przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką 
pozostają; 

6) opiekunowie kotów wolno żyjących poprzez odławianie kotów bytujących na terenie Gminy oraz 
dostarczanie ich do gabinetu weterynaryjnego lek. wet. M. Mohylak; 

7) organizacje pożytku publicznego, których statutowym celem jest ochrona zwierząt poprzez dostarczanie 
zwierząt pochodzących z terenu Gminy do gabinetu weterynaryjnego lek. wet. M. Mohylak; 
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8) osoby fizyczne, mieszkające na terenie gminy Drezdenko, które są właścicielami zwierząt utrzymywanych 
przez nie na terenie Gminy, poprzez dostarczanie ich do gabinetu weterynaryjnego lek. wet. M. Mohylak. 

§ 8.  Urząd prowadzi działania edukacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa 
w zakresie bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami. 

Rozdział 5. 
Finansowanie Programu 

§ 9.  

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
Drezdenko na zadania: 

1) utrzymanie i sterylizacja/kastracja zwierząt  w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt, w tym 
zwierząt które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych z terenu Gminy Drezdenko i ich transport do 
schroniska –200 000,00 zł; 

2) prowadzenie akcji sterylizacji/ kastracji zwierząt bezdomnych i właścicielskich, czipowania, usypiania 
ślepych miotów kotów wolno żyjących, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w zakresie 
profilaktyki i leczenia przez gabinet weterynaryjny – 20 000,00 zł; 

3) zakup karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących – 3 000,00 zł; 

4) zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym –8 000,00 zł. 

2. Poszczególne ilości i koszty mogą ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od rzeczywistej 
skali realizacji zadania. 

§ 10.  Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U
z 2019 r., poz. 122 ze zm.) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drezdenko w
2020 r.” jest art. 11a ust.1 w/w ustawy. Rada gminy obowiązana jest corocznie do dnia 31 marca
uchwalić przedmiotowy program.

Program zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt swoim zakresem obejmuje
realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt.
Zgodnie z art. 11a ust. 3 i 3a w/w ustawy program może obejmować plan znakowania

zwierząt w gminie oraz plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie przy pełnym
poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.
W przedmiotowym programie uwzględniono plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie oraz
plan czipowania zwierząt. Zgodnie zaś z art. 11 ust. 3 w/w ustawy Program określa również sposób
odławiania bezdomnych zwierząt.

Uchwałą nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 kwietnia 2019 r. Gmina
Drezdenko powierzyła zadania publicznego Gminie Piła w zakresie zapobiegania bezdomności
zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Realizacja zadań w
2020 r. odbywać się będzie na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Piła
w dniu 30.01.2020 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.
Przekazane zadanie obejmuje:

- odławianie bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Drezdenko;

- zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom poprzez zapewnienie im miejsca w schronisku
dla zwierząt w Pile;

- sterylizacja i kastracja psów i kotów umieszczonych w schronisku dla zwierząt w Pile;

- usypianie ślepych miotów psów i kotów umieszczonych w schronisku dla zwierząt w Pile;

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów i kotów umieszczonych w schronisku dla
zwierząt w Pile.

Poza zakresem porozumienia pozostaje:

- zapobieganie bezdomności zwierząt;

- opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

- wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;

- znakowanie zwierząt innych niż przebywające w schronisku dla zwierząt;

- opieka nad innymi zwierzętami aniżeli psy i koty,

- wydawanie decyzji administracyjnych oraz uchwalanie programu opieki nad zwierzętami
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bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Na podstawie art. 11a ust.7 ustawy o ochronie zwierząt projekt gminnego programu opieki

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt podlega zaopiniowaniu
przez:

1. właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2. organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działających na

obszarze gminy;
3. dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
W/w podmioty zgodnie z art. 11a ust. 8 w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu

programu wydają opinię o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację
przesłanego programu.

Zgodnie z powyższym Program został wysłany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii w Strzelcach Kraj., Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom ,,Arka dla Zwierząt’’ w
Strzelcach Kraj., Fundacji na rzecz zwierząt „Altamira”, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami
Oddział Gorzów Wlkp. oraz dzierżawcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy:
KŁ „Czarny Bór”, KŁ „Darz Bór”, KŁ „Jeleń”, KŁ „Św. Hubert, KŁ „Cietrzew z Guzowa”.

W terminie do zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Drezdenku wpłynęły opinie Koła
Łowieckiego „Św. Hubert” oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział Gorzów Wlkp.,
które zaopiniowały program pozytywnie oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii, który nie wniósł
uwag do uchwały.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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