
 
Uchwała Nr LIII/367/10 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dna 24 czerwca 2010 roku 
 
w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie 
Gminy Drezdenko 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r.  Nr 106 , poz. 1002, z późn. zm.) uchwala się                       
co następuje:  
§1 
 
Uchwala się  program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy  
Drezdenko, stanowiący załącznik nr 1 i 2 do uchwały. 
 
§2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 
 
§3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
/-/ Jerzy Skrzypczyński 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr LIII/367/10 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 24 czerwca 2010 roku 
 
Rozdział I  
Postanowienia ogólne. 
§ 1.  1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w tym w 
szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy. 
 
§ 2. Celem programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie  Gminy 
Drezdenko jest: 
1) zapobieganie bezdomności psów i kotów; 
2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów; 
3) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego   
4) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych 
psów i kotów; 
5)promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 
 
§ 3.  
1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Drezdenko; 
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Drezdenka; 
3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zmianami); 
4) Właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem gminy Drezdenko, 
posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale; 
 
Rozdział II 
Zapobieganie bezdomności psów i kotów. 
§4. 
1. Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów w wysokości 50% kosztów 
sterylizacji samic lub kastracji samców. 
2. Określa się następujące zasady dofinansowanie zabiegów, o których mowa w ust. 1: 
1) Dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom gminy Drezdenko, do zwierząt stanowiących 
ich własność,  
2) Urząd zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania lekarza weterynarii, z którym 
zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji dofinansowywanych z 
budżetu Gminy; 
3) właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierze zgłasza je do lekarza weterynarii, z 
którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia zabiegu oraz 
wypełnia oświadczenie (zał. nr 2 do uchwały) zawierającą klauzulę o jawności danych 
osobowych, którą lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu przekaże do Urzędu Miejskiego 
w Drezdenku; 
4) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu po wykonaniu 
zabiegu; 
5) na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci pozostałe 50 % kosztu zabiegu 
bezpośrednio lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku, do którego dołączone 
będą oświadczenia, o których mowa w pkt. 3; 

 
§ 5.  
1.Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia miotów psów lub kotów bezpańskich lub 
posiadających właścicieli . 
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 
1)uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości 
zapewnienia dla nich właścicieli;  



2)zabieg uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 pkt. 1 przeprowadza wyłącznie lekarz 
weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi w tym zakresie; 
3)Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie; 
4)zabiegi uśpienia ślepych miotów psów i kotów dofinansowywane są wyłącznie właścicielom 
zwierząt, którzy są mieszkańcami Gminy Drezdenko i wypełnili oświadczenie, o którym mowa w 
§ 4 ust. 2 pkt. 3; 
 
§6 

1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt przebywających na 
terenie gminy Drezdenko. 
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 
1) Urząd Miejski Drezdenko zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania 
lekarza weterynarii, z którym zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów 
kastracji lub sterylizacji bezdomnych zwierząt, opiekę pooperacyjną, dofinansowywanych                     
w 100% z budżetu Gminy, 
2) bezdomne zwierzęta będą na zlecenie gminy wyłapywane i przewożone do lekarza weterynarii, 
o którym mowa w pkt.1 w celu wykonania zabiegu kastracji lub sterylizacji, 
3) po przeprowadzeniu zabiegu  zwierzęta powrócą do miejsc macierzystych lub zostaną 
umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt bądź trafią do adopcji. 
4) na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci 100% kosztów zabiegu lekarzowi 
weterynarii na podstawie wystawionego rachunku. 
 
§7 
1. Właściciel, który zamierza pozbyć się zwierzęcia jest obowiązany do zapewnienia mu opieki 
(znalezienie nowego właściciela, przekazanie do schroniska, itp.). 
2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi 
właściciele. 
3.Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez: 
1)prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy za 
pośrednictwem lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w 
tym zakresie; 
2)prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub 
kotem. 
3)Zachęcenie szkół i przedszkoli z terenu Miasta do włączania do treści programowych w 
dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt 
domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt 
poprzez sterylizację i kastrację; 
4)Propagowanie przez Gminę zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt zapobiegających 
nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt poprzez ulotki, 
artykuły w gazetach oraz akcje prowadzone za pośrednictwem mediów; 
5)Organizowanie prelekcji, konkursów, akcji dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta na temat 
humanitarnego traktowania zwierząt oraz zagadnień związanych z ich bezdomnością. 

 
Rozdział III 
Postanowienia końcowe. 
 
§ 8 Kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu określi corocznie Uchwała Rady 
Miejskiej w Drezdenku dotycząca budżetu Gminy. 
 

 
 



 
 
 
 

 
Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr LIII/367/10 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 24 czerwca 2010 roku 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

DOTYCZĄCE WYKONANIA ZABIEGU WETERYNARYJNEGO W RAMACH PROGRAMU 
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH NA TERENIE GMINY DREZDENKO. 

 
1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia: 

………………………………………………………………………………………..…………………………… 

2. Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu: 

………………………………………………………………………………………………..…………………… 

3. Gatunek zwierzęcia: kot/pies*; maść, imię, płeć,  

…………………………………………………………………………………………..………………………… 

…………………………………………………………………………………………..………………………… 

rodzaj wykonywanego zabiegu (sterylizacja, kastracja, uśpienie ślepego miotu*). 

 
4. Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu 
sterylizacji/kastracji w kwocie ………………… zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………………..……………….. ), 
oraz do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym. 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb 
wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie 
Gminy Drezdenko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 
 
 
 
 
                                                                         
………………………………………….…….                  ………………………………………………. 
Miejscowość, data     czytelny podpis  właściciela zwierzęcia                                                                                      

 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 



 
 
Uzasadnienie 
 
Dużym problemem, z którym od lat boryka się nasza gmina są wałęsające się bezpańskie psy.                   
Z każdym rokiem wzrastają koszty utrzymania w schronisku wyłapanych u nas zwierząt 
bezpańskich. Tylko planowane działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt, 
znajdowania im nowych opiekunów (adopcja) oraz edukacja naszych mieszkańców może 
przyczynić się do częściowego rozwiązania tego problemu. 
Zgodnie z art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o ochronie zwierząt (tj z 2003r Dz.U. Nr 
106 poz. 1002 z późn. zm.) rada gminy może w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający 
bezdomności zwierząt, obejmujący w szczególności: 
1)sterylizację lub kastrację zwierząt, 
2)poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, 
3)usypianie ślepych miotów. 
Przyjęcie powyższego programu pozwoli ograniczyć na terenie naszej gminy zjawisko 
bezdomności zwierząt, stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie zwierząt. 
Realizacja tego programu będzie limitowana wysokością środków przeznaczonych w budżecie 
gminy na realizację tego programu w danym roku kalendarzowym. 

 


