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Załącznik do
Uchwały Nr XVII.173.2012
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 marca 2012 roku

Program opieki nad zwierzĊtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoĞci zwierząt na terenie Gminy Ustka w 2012 roku.
Celem Programu jest:
I. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzĊtom.
W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzĊtom przewiduje siĊ realizacjĊ
nastĊpujących niĪej wymienionych zadaĔ.
1. Współpraca na podstawie umowy ze Schroniskiem Dla Zwierząt w Słupsku
z siedzibą przy ul. Portowej 11 w celu zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzĊtom. Zapewnienie miejsc w Schronisku zwierzĊtom zgubionym,
wałĊsającym siĊ, pozostającym bez właĞciciela.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz dostarczanie ich do Schroniska.
Odławianie bezdomnych zwierząt bĊdzie prowadzone za pomocą specjalistycznego
sprzĊtu, który nie bĊdzie stwarzał zagroĪenia dla Īycia i zdrowia zwierząt, oraz nie
bĊdzie zadawał im cierpienia
3. Poszukiwanie nowych właĞcicieli dla bezdomnych zwierząt.
4. Opieka nad wolno Īyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
5. Współpraca Gminy Ustka, Schroniska, organizacji pozarządowych, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt, innych osób prawnych i fizycznych na
rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzĊtom.
6. Organizacja wolontariatu na rzecz bezdomnych zwierząt.
7. Działania zmierzające do tworzenia rejestru tzw. społecznych opiekunów zwierząt.
8. Podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt
niezgodnie z przepisami ustawy.
9. Wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich.
10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla w przypadkach zdarzeĔ
drogowych z udziałem zwierząt.
Opieka nad bezdomnymi zwierzĊtami obejmuje: współpracĊ na podstawie umowy ze
Schroniskiem, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich transport do Schroniska (zasady
wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszy sposób postĊpowania z nimi okreĞla odrĊbna
uchwała Rady Gminy Ustka Nr XL/485/2010 z dnia 29 paĨdziernika 2010 roku) oraz
poszukiwanie nowych właĞcicieli dla bezdomnych zwierząt. Informacja o zwierzĊtach
oczekujących na adopcjĊ jest prezentowana m. in. na stronie internetowej Schroniska.
Sprawy bezdomnych zwierząt wymagają współpracy Gminy Ustka, Schroniska,
organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz innych
osób prawnych i fizycznych. Zakres tej współpracy bĊdzie obejmowaü w szczególnoĞci
przekazywanie informacji o zwierzĊtach zaginionych i znalezionych oraz oczekujących na
adopcjĊ. Natomiast zadaniem wolontariatu byłoby aktywne poszukiwanie dla nich
nowych właĞcicieli. Osoba zamierzająca pełniü funkcjĊ tzw. opiekuna społecznego
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zobowiązana bĊdzie do złoĪenia deklaracji do Referat ds. Gospodarki Przestrzennej,
Budownictwa i Ochrony ĝrodowiska UrzĊdu Gminy w Ustce. Wzór deklaracji stanowi
załącznik do niniejszego Programu.
Zadanie dotyczące zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeĔ drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt nie jest łatwe do realizacji z uwagi
na fakt, iĪ według posiadanej wiedzy na terenie Powiatu Słupskiego nie znajduje siĊ
klinika Ğwiadcząca całodobowe usługi weterynaryjne. Niemniej jednak zadanie to
realizowane bĊdzie na bieĪąco według zaistniałych potrzeb. ZwierzĊ na zlecenie UrzĊdu
bĊdzie kierowane i dostarczane do lecznicy znajdującej siĊ najbliĪej miejsca zdarzenia
z udziałem bezdomnego zwierzĊcia.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
bĊdzie odbywało siĊ na bieĪąco w zaleĪnoĞci od miejsca znalezienia bezdomnych
zwierząt gospodarskich.
II. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje siĊ realizacjĊ niĪej
wymienionych zadaĔ:
1. Sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku.
2. Działania zmierzające do identyfikacji zwierząt domowych na terenie Gminy
Ustka.
3. Usypianie tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach Ğlepych miotów.
Program zapobiegający bezdomnoĞci zwierząt traktuje sprawy bezdomnych zwierząt
w szerszym aspekcie, ma na celu m. in. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. MoĪna
to osiągnąü dziĊki sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt przebywających
w Schronisku. Powinno to ograniczyü problem niekontrolowanego rozmnaĪania siĊ zwierząt.
Do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt przyczyni siĊ usypianie Ğlepych miotów,
a takĪe działania zmierzające do identyfikacji zwierząt domowych na terenie Gminy Ustka,
które mogłyby objąü w szczególnoĞci akcjĊ promującą oznakowanie zwierząt na tym terenie.
W ramach tego zadania stworzona zostałaby baza danych zwierząt oznakowanych jako
narzĊdzie ułatwiające przyporządkowanie zwierząt do ich właĞcicieli oraz prowadzenie
profilaktyki bezdomnoĞci.
III. Edukacja w zakresie ochrony zwierząt.
W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje siĊ realizacjĊ niĪej
wymienionych zadaĔ.
1. Promowanie prawidłowych postaw i zachowaĔ człowieka w stosunku do zwierząt.
2. ZachĊcenie nauczycieli w szkołach z terenu Gminy Ustka do włączenia do treĞci
programowych w dziedzinie ochrony Ğrodowiska, zagadnieĔ związanych
z humanitarnym traktowaniem zwierząt, oraz prawidłową opieką nad nimi.
3. UĞwiadamianie potencjalnym właĞcicielom zwierząt praw i obowiązków
wynikających z faktu nabycia i posiadania zwierzĊcia.

Edukacja mieszkaĔców w zakresie ochrony zwierząt jest kluczowym elementem Programu.
Kampania ta bĊdzie skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych. W placówkach
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oĞwiatowych prowadzone bĊdą pogadanki. NarzĊdziem edukacyjnym bĊdą broszury, ulotki,
publikacje dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomnoĞci. Akcja edukacyjna
moĪe byü organizowana wspólnie przez Urząd Gminy oraz organizacje społeczne, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt, a takĪe przez zainteresowane placówki oĞwiatowe.
W akcjĊ edukacyjną przewiduje siĊ zaangaĪowaü takĪe lokalne media. BĊdzie ona miała na
celu uĞwiadomienie potencjalnym właĞcicielom zwierząt wszystkich aspektów związanych
z nabyciem, posiadaniem zwierzĊcia, a takĪe promowanie prawidłowych postaw i zachowaĔ
człowieka w stosunku do zwierząt.
IV.Zapewnienie bezpieczeĔstwa mieszkaĔcom Gminy Ustka.
Punkt ten realizowany bĊdzie miĊdzy innymi poprzez nałoĪenie obowiązków na osoby
utrzymujące zwierzĊta domowe, wynikających z uchwały o utrzymaniu czystoĞci i porządku
na terenie Gminy Ustka.(Uchwała Nr XXXII/339/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 25 stycznia
2006 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/390/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia
2009 roku i Uchwałą Nr VII.74.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 20 maja 2011 roku).
Ponadto prowadzone bĊdzie edukowanie mieszkaĔców celem wyjaĞnienia zasadnoĞci
obowiązków oraz egzekwowanie wymienionych wyĪej przepisów obowiązujacego prawa.
V. ħródła Finansowania.
1. Rada Gminy Ustka uchwalając coroczny budĪet, bĊdzie zapewniaü w nim Ğrodki
finansowe przeznaczane na realizacjĊ zadaĔ związanych z przeciwdziałaniem
bezdomnoĞci zwierząt z terenu Gminy Ustka W bieĪącym 2012 roku na ten cel
przeznaczono Ğrodki w kwocie 10 000 zł.
2. Dodatkowe kwoty (w miarĊ zaistniałych potrzeb) na realizacją zadaĔ
wynikających z niniejszego Programu przeznaczane bĊdą ze Ğrodków na
finansowanie ochrony Ğrodowiska i gospodarki wodnej z tytułu opłat i kar
stanowiących dochód budĪetu gminy.
VI.Podsumowanie
RealizacjĊ działaĔ dotyczących przeciwdziałaniu bezdomnoĞci zwierząt prowadzą przy
wzajemnej współpracy:
1. organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
2. schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzĊtom bezdomnym,
3. placówki oĞwiatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych
i edukacyjnych mieszkaĔców,
4. StraĪ Gminna,
5. Referat ds. Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Ochrony ĝrodowiska UrzĊdu
Gminy w Ustce poprzez pełnienie funkcji koordynatora działaĔ dotyczących
ograniczania populacji zwierząt bezdomnych.
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Załącznik do
Programu opieki nad zwierzĊtami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomnoĞci zwierząt

Ustka, dnia …..................................

Urząd Gminy Ustka
ul. Dunina 24
76 – 270 Ustka

DEKLARACJA
OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT
ImiĊ i nazwisko
opiekuna społecznego zwierząt

Adres zamieszkania
numer telefonu

Gatunek zwierząt objĊtych opieką
oraz ich liczba i płeü

Miejsce przebywania zwierząt

Forma udzielanej zwierzĊtom opieki

Informacje dodatkowe /np. informacja
o koniecznoĞci wykonania zabiegów:
sterylizacji, kastracji zwierząt lub
usypiania Ğlepych miotów/
WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających
z realizacji programu zapobiegania bezdomnoĞci zwierząt na terenie Gminy Ustka zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

….............................................................................................
(czytelny podpis opiekuna społeczego zwierząt)
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