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P R O J E K T 

 
Załącznik do Uchwały Nr …………../2022 

Rady  Gminy  Marcinowice 

z dnia …………… 2022 roku 

 

 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Marcinowice w 2022 roku” 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Marcinowice, zwanym dalej "Programem", są objęte zwierzęta bezdomne oraz koty wolno żyjące, 

przebywające  w granicach administracyjnych Gminy Marcinowice 

 

§ 2. Program ma na celu: 

1) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację, kastrację oraz usypianie ślepych 

miotów w uzasadnionych przypadkach; 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, poprzez poszukiwanie dla nich nowych właścicieli; 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

4) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku; 

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

6) zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim we wskazanym gospodarstwie rolnym. 

7) edukację mieszkańców Gminy Marcinowice w zakresie opieki nad zwierzętami. 

 

§ 3. 1. Realizatorami programu są: 

1) Wójt Gminy Marcinowice  - pełniący funkcję  koordynatora „Programu”; 

2) Schronisko - Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 151 na 

podstawie zawartej z Gminą Marcinowice umowy Nr  RG-36/2022 z dnia 07.01.2022 r.; 

 

3) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt; 

4) lek. wet. Romuald Kosztur i lek.wet. Tadeusz Makota działający pn. Gabinet Weterynaryjny, ul. 

Świdnicka 5, 58-124 Marcinowice na podstawie zawartej umowy z Gmina Marcinowice Nr RG 37/202 z 

dnia 14.01.2022 r. 

5) Opiekunowie społeczni. 

 

2. Funkcję opiekuna społecznego pełni osoba fizyczna, która złożyła deklarację w Urzędzie Gminy 

Marcinowice. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do „Programu”. 

 

Rozdział 2 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 

 

§ 4. Zabiegi sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów wykonywane będą na następujących 

zasadach: 

1) Gmina Marcinowice pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów, a 

także zabiegów sanitarnych, jak odrobaczanie i odpchlenie oraz koszt czasu niezbędnego 

przetrzymywania zwierzęcia po zabiegu w placówce weterynaryjnej, a w szczególnych przypadkach koszt 

wykonania innych zabiegów lekarsko – weterynaryjnych; 

2) koty wolno żyjące będą wyłapane i przewiezione do placówki weterynaryjnej przez jej pracowników 

lub doprowadzone do niej  przez opiekunów społecznych, zarządców i administratorów nieruchomości 

lub członków organizacji społecznych po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, o którym 

mowa w § 5; 

3) po wykonaniu zabiegu koty wolno żyjące będą wypuszczone w miejsca ich wcześniejszego wyłapania. 
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§ 5. Zabieg sterylizacji, kastracji lub uśpienia ślepego miotu odbywa się na podstawie skierowania 

wydanego przez Urząd Gminy Marcinowice po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie skierowania na zabieg.  

Wzór wniosku o udzielenie skierowania na zabieg stanowi załącznik nr 2 do „Programu”. 

Wzór skierowania na zabieg stanowi załącznik nr 3 do „Programu”. 

 

Rozdział 3 

Opieka nad zwierzętami 

 

§ 6. 1. Opiekę bezdomnym zwierzętom zapewniają: 

1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt - Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie 

przy ul. Brzegowej 151 poprzez:  

a) odłowienie i przyjęcie zwierzęcia do schroniska; 

b) przetrzymywania zwierząt w schronisku zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

c) zapewnienie zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej; 

d) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt; 

e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

2) Gabinet Weterynaryjny, ul. Świdnicka 5, 58-124 Marcinowice w ramach umowy.  

3) Gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich tj. Gospodarstwo Rolne 

Zbigniew Dżugaj, Sady 23, 58-124 Marcinowice. 

 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane jest poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w 

Urzędzie Gminy Marcinowice; 

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących w ramach zawartej umowy  

z placówką weterynaryjną – Gabinet Weterynaryjny, ul. Świdnicka 5, 58-124 Marcinowice. 

 

3. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób stały po przyjęciu zgłoszenia o 

błąkających się bez opieki zwierzętach i po ustaleniu miejsca ich przebywania. 

 

4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizuje  Gabinet Weterynaryjny, ul. Świdnicka 5, 58-124 Marcinowice 

 

5. Interwencje w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi należy zgłaszać do Urzędu Gminy 

Marcinowice w dni powszednie w godzinach urzędowania. 

 

Rozdział 4 

Działania edukacyjne 

 

§ 7. Wójt Gminy Marcinowice  w ramach „Programu” będzie prowadził we współpracy z placówkami 

oświatowymi i organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i 

właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a 

także adopcji zwierząt bezdomnych. 

 

 

Rozdział 5 

Finansowanie 

 

§ 8. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z „Programu” zabezpieczone są w budżecie 

Gminy Marcinowice w kwocie 23.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).  

2. Preliminarz  wydatków budżetowych Gminy Marcinowice na realizację „Programu” stanowi załącznik 

nr 4. 
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Załącznik nr 1 do Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Marcinowice w 2022 roku.  

 

Marcinowice, dnia …................. 

 

 

Urząd Gminy Marcinowice 

Referat Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami 

ul. Tuwima 2 

58-124 Marcinowice 

 

 

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO 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 

 

 

 

 

 

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

podpis opiekuna społecznego zwierząt 
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Załącznik nr 2 do Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Marcinowice w 2022 roku.  

 

Marcinowice, dnia …................. 

 

 

Urząd Gminy Marcinowice 

Referat Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami 

ul. Tuwima 2 

58-124 Marcinowice 

 
 
 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG  

STERYLIZACJI, KASTRACJI* 

LUB UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU*  

 

 

IMIĘ I NAZWISKO LUB  

NAZWA JEDNOSTKI ZGŁASZAJĄCEJ 

 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBA 

NUMER TELEFONU 

 

 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu [szt.] 

 

 

 

Rodzaj zabiegu:  

sterylizacja*  

kastracja*  

uśpienie ślepego miotu*  

 

 

 

Miejsce przebywania zwierząt 

 

  

Informacje dodatkowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* niepotrzebne skreślić/ 

 

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

podpis wnioskodawcy 
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Załącznik nr 3 do Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Marcinowice w 2022 roku.  

 
Marcinowice, dnia …................................. 

 

 

Gabinet Weterynaryjny 

ul. Świdnicka 5 

58-124 Marcinowice 

tel. 74 85 85 225 

 

 

SKIEROWANIE  

NA  ZABIEG  STERYLIZACJI,  KASTRACJI*  - UŚPIENIE  ŚLEPEGO  MIOTU 

 

 

Kieruję wolno żyjące zwierzęta, zgłoszone przez: ….................................................................. 

 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………… 

tel. ……..……………………… 

 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: ................................szt. 

 

Rodzaj zabiegu:  

sterylizacja*: ......................................................................... szt. 

kastracja*: ............................................................................. szt. 

uśpienie ślepego miotu*: ....................................................... szt. 

 

Zwierzęta na zabieg doprowadzi i odbierze po zabiegu: 

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

 

 

 

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

podpis osoby upoważnionej do wydawania skierowań 
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Załącznik nr 4 do Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Marcinowice w 2022 roku.  

 
 

 

 

PRELIMINARZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY  MARCINOWICE 

 NA REALIZACJĘ PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  

NA TERENIE GMINY MARCINOWICE W 2021 ROKU 

 

 

JEDNOSTKA 

REALIZUJĄCA 

                               ZADANIE ŚRODKI 

FINANSOWE 

Referat Rolnictwa i 

Gospodarki 

Nieruchomościami 

Urzędu Gminy 

Marcinowice 

1. zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim poprzez 

nawiązanie współpracy z gospodarstwami rolnymi z terenu 

Gminy Marcinowice; 

2. zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 

ramach zawartej umowy z placówką weterynaryjną; 

3. sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów i leczenie 

w ramach zawartej umowy z placówką weterynaryjną  

4. podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno 

żyjących,  

5. dokarmianie kotów wolno żyjących; 

6. działania informacyjno-edukacyjne. 

 

Kwota 

przeznaczona w 

budżecie gminy 

 

11 000 zł 

Schronisko – 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół  

Zwierząt „AZYL”  

w Dzierżoniowie 

 

1. wyłapywanie zwierząt  na zlecenie Gminy i przyjęcie do 

schroniska dla zwierząt w terminie nieprzekraczalnym 24 

godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia; 

2. przetrzymywanie zwierząt w schronisku zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

3. zapewnienie zwierzętom podstawowej opieki  

weterynaryjnej; 

4. prowadzenie działań związanych z adopcją zwierząt  w celu 

zapewnienia miejsc do przetrzymywania nowo zgłoszonych 

zwierząt; 

5. wydatkowanie środków otrzymanych zgodnie z umową 

bezpośrednio na utrzymanie przyjętych zwierząt czyli: 

a) wynagrodzenia personelu opiekującego się 

zwierzętami, 

b) opłaty za media, 

c) bieżące naprawy i remonty boksów oraz tworzenie 

nowych miejsc dla zwierząt, 

d) opłacenie usług weterynaryjnych i szczepień, 

e) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt.  

 

 

 

 

 12 000 zł 

 


