


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Ustronie Morskie na rok 2022

Rozdział 1.
Cele programu i ogólne założenia

§ 1. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie 
gminy Ustronie Morskie oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom 
domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach 
administracyjnych gminy Ustronie Morskie.

§ 2. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 572 z późn. zm.), w szczególności z 
zachowaniem zasad humanitarnego traktowania zwierząt.

§3. 1. Realizacja programu obejmuje w szczególności:
a) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt 

domowych w Schronisku dla zwierząt w Kołobrzegu „Reks”, ul. 6 Dywizji Piechoty 
60, 78-100 Kołobrzeg, na podstawie podpisanej umowy, a zwierząt gospodarskich 
w gospodarstwie rolnym - na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy;

b) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
c) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na 

stronach internetowych gminy Ustronie Morskie oraz zwyczajowo przyjętych 
sposobach informowania mieszkańców gminy;

d) prowadzenie opłacanej z budżetu gminy Ustronie Morskie sterylizacji psów i kotów 
(z terenu gminy Ustronie Morskie);

e) obligatoryjną sterylizację albo kastrację każdego zwierzęcia umieszczonego 
w schronisku dla zwierząt;

f) podjęcie działań umożliwiających identyfikację zwierzęcia w celu kontaktu 
z właścicielem;

g) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na 
wypadek następstw zdarzeń drogowych świadczyć będzie Gabinet Weterynaryjny - 
Usługowy Zakład Weterynarii S.C. Edmund Rogoża -  Zbigniew Konieczny 78-113 
Dygowo, ul. Kolejowa 16/1;

h) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami;
i) usypianie ślepych miotów zwierząt w uzasadnionych przypadkach będzie realizował 

Gabinet Weterynaryjny „PAZUREK” lek. wet. Agnieszka Cios w Ustroniu Morskim 
ul. Kolejowa 61;

j) odławianie bezdomnych zwierząt.

2. Koszt realizacji zadań, wskazanych w § 3 ust. 1, ponosi gmina Ustronie Morskie.

3. Wójt wskazuje do koordynacji jednostkę organizacyjną - Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Ustroniu Morskim.



§ 4. 1. Na realizację zadań, wskazanych w § 3 ust. 1, gmina przeznacza z budżetu środki 
w wysokości 21.000,00 zł, rozdzielone następująco:
a) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt 

domowych w Schronisku dla zwierząt, a zwierząt gospodarskich w gospodarstwie 
rolnym -  10 000,00 zł;

b) zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi oraz dzikimi 
zwierzętami łownymi, poszkodowanymi na terenie Gminy Ustronie Morskie -
5 536,00 zł;

c) usuwanie padłych zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie -  2 200,00 zł;
d) usługi weterynaryjne związane ze sterylizacją wolno żyjących kotów i bezdomnych 

zwierząt, utrzymaniem i opieką medyczną zwierząt poszkodowanych w wypadkach 
drogowych, identyfikacją, eutanazją chorych zwierząt i ptaków, opieką medyczną 
nad wolno żyjącymi kotami i bezdomnymi zwierzętami -  1 464,00 zł;

e) dokarmianie bezdomnych zwierząt -  1 800,00 zł.

2. Kwota wymieniona w ust.l może ulec zwiększeniu, w miarę posiadanych środków 
w budżecie gminy.

Rozdział 2.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 5. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ustronie Morskie zajmuje się
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.

§ 6. Pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim współpracują 
w ramach wykonywania zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) oraz w § 5 -z Policją, 
Kołem Łowieckim „Ryś” w Ustroniu Morskim oraz lekarzem weterynarii, z którym 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim zawarł porozumienie 
o współpracy lub w przypadkach nagłych z najbliższym gabinetem weterynaryjnym.

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ustronie Morskie ma charakter stały. 
Wyłapywanie zwierzęcia wykonuje się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, 
w sposób humanitarny i zgodny z regulacjami ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 8. Wolno żyjące, na terenie gminy Ustronie Morskie, koty podlegają opiece gminy.

§ 9. Gmina Ustronie Morskie zapewnia wolno żyjącym kotom pokarm, urządzenia służące 
do dokarmiania oraz schronienia.

§ 10. W ramach zadań, o których mowa w § 11 Gmina współpracuje z mieszkańcami 
i organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.



Rozdział 4.
Adopcje zwierząt i domy tymczasowe

§11. 1. Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego 
zamieszkania opieki nad zwierzęciem bezdomnym pochodzącym z terenu Gminy 
Ustronie Morskie.

2. Sprawowanie opieki nad zwierzęciem może mieć postać:
a) stałą i nieograniczoną w czasie, zmierzającą do nabycia zwierzęcia na własność, 

zwaną dalej „adopcją”;
b) ograniczoną w czasie:

- na czas określony;
- na czas nieokreślony, zwaną dalej „domem tymczasowym”.

§12. 1. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie bądź za zwrotem 
wydającemu podstawowych kosztów opieki medycznej nad zwierzęciem.

2. Przekazanie zwierzęcia do domu tymczasowego odbywa się nieodpłatnie.

§13. Poszukiwanie osób chętnych do adopcji oraz sprawowania opieki w domu 
tymczasowym odbywa się:
a) za pośrednictwem Internetu;
b) za pomocą ogłoszeń w lokalnych mediach;
c) we współpracy z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi.

§14. 1. Do czasu odnalezienia osób chętnych do adopcji, zwierzęta gospodarskie przebywać 
będą w gospodarstwie rolnym: Pana Bączkowskiego Eugeniusza zamieszkałego 
Rusowo 60, 78-111 Ustronie Morskie.

2. Warunki oraz zakres świadczenia usług przez gospodarstwo rolne wskazane w ust. 1 
reguluje podpisane pomiędzy tym gospodarstwem a Gminnym Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Ustroniu Morskim porozumienie o współpracy.

Rozdział 5
Opieka weterynaryjna

§15. 1. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.

2. Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych prowadzone są na podstawie 
zawartego porozumienia o współpracy.

3. Gmina finansuje całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela 
w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy a zwierzę wymaga natychmiastowej 
pomocy.

4. Zadania ujęte w ust. 2 i 3 wykonywane będą na podstawie podpisanego porozumienia 
o współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji



w Ustroniu Morskim a Gabinetem Weterynaryjnym „PAZUREK” lek. wet. Agnieszka 
Cios w Ustroniu Morskim, ul. Kolejowa 61 oraz umowy podpisanej z Gabinetem 
Weterynaryjnym - Usługowy Zakład Weterynarii S.C. Edmund Rogoża Zbigniew 
Konieczny 78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 16/1.


