
Załącznik Nr 1  

do uchwały  Nr…………….  

Rady Gminy Dygowo 

z dnia .............................. 
 

 
 
 

 PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  NA TERENIE GMINY DYGOWO  NA ROK 2022  

 

 

I. Cel programu 

 

§ 1. 

1. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

zwanego dalej „Programem” jest: 

1) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Dygowo; 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt domowych; 

3) zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dygowo. 

2.W zakresie walki z bezdomnością zwierząt, Program, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności 

zwierząt domowych na terenie gminy Dygowo oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom 

domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych 

gminy Dygowo. 

3. „Bezdomne zwierzę” oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie, które zostało porzucone, uciekło, bądź 

zabłąkało się i nie ma możliwości ustalenia jego właściciela. 

4. Powyższy punkt nie dotyczy żyjących na wolności kotów. 

 
 

II. Realizatorzy programu 

 

§ 2. 

1. Przyjmuje się, że funkcję koordynatora działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt pełnią 

wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy. 

2. Realizacja działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt może być prowadzona przez: 

1) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt; 

2) wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy poprzez: 

- przyjmowanie zgłoszeń o bezpańskich zwierzętach, zgodnie z zał.1; dopuszcza się prowadzenie ewidencji 

w dzienniku zgłoszeń interwencji prowadzonej w systemie informatycznym; 

- aktywne poszukiwanie właścicieli zwierząt, które mogły uciec lub się zabłąkały, a w przypadku ich 

nieustalenia przekazanie psów do schroniska lub wydanie bezpośrednio do adopcji; 

- opiekę nad wyłapanymi zwierzętami do chwili przekazania ich do schroniska lub wydania bezpośrednio 

do adopcji; 

3) zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina ma podpisane umowy na wykonywanie usług 

weterynaryjnych wynikających z programu. Zadanie te realizują: 

a) P.H.U. „HÜBNER” Gabinet Weterynaryjny w Dygowie, ul. Kolejowa 18A, 78-113 Dygowo; nr telefonu 

94 35 84 129; 

b) Przychodnia dla zwierząt lek. wet. Katarzyna Kolman, ul. Słonecznej 8,78-100 Kołobrzeg; nr telefonu 

95 35 10 500; 

4) opiekunowie społeczni - funkcję opiekuna społecznego pełni osoba fizyczna, która złożyła deklarację w 

Urzędzie Gminy Dygowo. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 4 do Programu. 

 

 

 

 



III. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku 

 

§ 3. 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odbywać się będzie na podstawie 

zawartej ze schroniskiem umowy w zakresie dotyczącym ustawy o ochronie zwierząt. 

W/w umowa została zawarta ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt „REKS” 

w Kołobrzegu, z siedzibą przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60; 78-100 Kołobrzeg; nr telefonu: 94 35 84 129. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust.1 realizowane będzie w szczególności poprzez: 

1) przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dygowo; 

2) leczenie, szczepienie; 

3) sterylizację, kastrację oraz znakowanie (mikro czipy). 

 

 

IV. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 

§ 4.  

1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd Gminy 

poprzez: 

a) prowadzenie ewidencji społecznych opiekunów (karmicieli) kotów wolno żyjących, 

b) zakupu i wydawania karmy społecznym opiekunom, którzy wpisani są do ewidencji, 

o której mowa w lit.a, oraz wydawanie skierowań na leczenie i sterylizację kotów będących 

w pieczy karmicieli, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt,  

c) odławianie bezdomnych kotów i przekazywanie ich do sterylizacji (kastracji), 

d) wskazywanie miejsca oraz nadzór nad wypuszczaniem wysterylizowanych albo wykastrowanych kotów, 

e) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale  organizacji pozarządowych 

poprzez realizację zadań publicznych, 

f) w przypadku pojawienia się na terenie gminy oraz otrzymania informacji o miejscu przebywania, kotów, 

którymi nie będą opiekować się osoby, o których mowa w lit.a, dokarmianie suchą karmą, wykładaną w 

miejscach ich przebywania. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust.1, może być wykonywane przez organizacje pozarządowe poprzez 

realizację zadań publicznych. 

 
 

V. Odławianie bezdomnych zwierząt 

 

§ 5. 

1. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dygowo zajmuje się schronisko, z którym 

współpracuje Gmina, bądź przygotowani do tego pracownicy Urzędu Gminy. 

W przypadku odłowienia zwierzęcia przez pracowników urzędu dopuszcza się jego czasowe 

przetrzymywanie w klatce lub kojcu, przy zapewnieniu właściwych warunków określonych 

w ustawie o ochronie zwierząt, do chwili oddania go ustalonemu właścicielowi, przekazania zwierzęcia do 

schroniska lub wydania bezpośrednio do adopcji. 

2. Odłowione zwierzęta będą przewożone do schroniska, a w przypadku zwierząt rannych również 

do zakładów leczniczych; 

2) do dokumentacji postępowania z odłowionym zwierzęciem stosujemy załączniki Nr 1 – 3 

do niniejszego Programu. 
 
 

VI. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 

§ 6. 

Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje się poprzez: 

a) ustalanie ewentualnych właścicieli zwierząt, którym mogły one uciec lub się zabłąkać,  

b) promocję adopcji zwierząt będących w schronisku, 

c) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach 



internetowych gminy Dygowo i na portalach internetowych powiatu kołobrzeskiego; 

d) poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

 

VII. Usypianie ślepych miotów 

 

§ 7. 

Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez zlecenie wykonania zabiegu 

zakładowi leczniczemu dla zwierząt, z którym Gmina zawarła umowę. 

 

 

VIII. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 

 

§ 8. 

1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację psów i kotów, realizują: 

1) schronisko - poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji bądź kastracji zwierząt 

przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych 

zabiegów, z uwagi na stan zdrowia; 

2) Urząd Gminy oraz organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów 

i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji bądź kastracji. 

2. Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust.2: 

a) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom gminy Dygowo, dla zwierząt stanowiących ich 

własność, 

b) właściciel chcący poddać zabiegowi swojego psa lub kota, zgłasza go do lekarza weterynarii, z którym 

Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia zabiegu, wypełnia oświadczenie 

(załącznik Nr 3) do uchwały, i dostarcza je do Urzędu Gminy w Dygowie. 

c) Gmina dofinansowuje sterylizację i kastracje psów oraz kotów w wysokości 50% kosztów. 

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2, Gmina przekazuje lekarzowi weterynarii 

na podstawie rachunku za zabieg i oświadczenia właściciela zwierzęcia, 

4. Dofinansowanie sterylizacji lub kastracji przysługuje właścicielom psów w ilości 1 szt. rocznie 

oraz kotów w ilości 1 szt. rocznie. 

 

 

IX. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

 

§ 9. 

Wskazuje się gospodarstwo rolne, z którym współpracuje Gmina w celu zapewnienia miejsc dla zwierząt 

gospodarskich: gospodarstwo rolne Pana Adama Jankowskiego, Stojkowo 47, 78-113 Dygowo. 

 

 

X. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt 

 

§ 10. 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt lub innych zdarzeń losowych, realizuje zakład leczniczy dla zwierząt, 

z którym Gmina Dygowo zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych. 

W/w umowa została zawarta z P.H.U. „HÜBNER” Gabinet Weterynaryjny w Dygowie, ul. Kolejowa 18A, 

78-113 Dygowo; nr telefonu 94 35 84 129. 

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności przeszkody w wykonaniu umowy przez 

podmiot, z którym zawarto umowę, zapewnienie pomocy weterynaryjnej można zlecić uprawnionym 

podmiotom trzecim. 

3.Gmina finansuje 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. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia Gminie poniesionych 

kosztów leczenia. 

 

XI. Finansowanie programu 

 

§ 11. 

1.Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wynikających 

z Programu, będzie odbywało się w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem uzyskiwania najlepszych 

efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, 

na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją programu. 

2. W budżecie Gminy na realizację Programu w 2022r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 

20.000,00 zł (UCHWAŁA Nr XXIX/226/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 grudnia 2021 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2022), z przeznaczeniem na realizację niżej 

wymienionych zadań: 

1) realizacja umowy ze schroniskiem  8 690,00 zł, 

2) zakup karmy dla zwierząt  1 310,00 zł, 

3) sterylizacja / kastracja zwierząt  8 000,00 zł, 

4) leczenie bezdomnych zwierząt, 

usypianie nie nadających się do leczenia, 

utylizacja padłych zwierząt  1 000,00 zł, 

5) zapewnienie miejsca dla zwierząt 

gospodarskich odebranych przez Gminę  1 000,00 zł. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Dygowo na rok 2022  
 

 
UMOWA ADOPCYJNA Nr________________ 

 

      zawarta w Urzędzie Gminy Dygowo  w dniu _________________________________ pomiędzy: 

                                          

1) Gminą Dygowo reprezentowaną przez : 

 

_____________________________________________________________________________ 

(działającego na podstawie upoważnienia) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

zwaną dalej „Wydającym” , będącą opiekunem prawnym zwierzęcia: 

 

opis zwierzęcia: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

a   

 

2) Osobą Adoptującą :   

 

Imię i nazwisko _____________________________________________________________ 

adres: ____________________________________________________________________ 

tel., e-mail _________________________________________________________________ 

numer PESEL _______________________________________________ 

     § 1. Osoba Adoptująca jest zobowiązana do opieki i zapewnienia godnych warunków życia zwierzęciu adoptowanemu, 

zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt i innymi przepisami prawa, a w szczególności do właściwego dla gatunku karmienia, 

pielęgnacji, zapewnienia stałej opieki lekarskiej oraz dokonywania okresowych szczepień ochronnych. 

 

     § 2. Wydający, w dowolnym czasie, zastrzega sobie prawo kontroli warunków bytowych i stanu zdrowia przekazanego 

do adopcji zwierzęcia. 

 

     § 3 .1. Od momentu przekazania zwierzęcia, jego opiekunem prawnym staje się Osoba Adoptująca.  

    2. Osoba Adoptująca zobowiązana jest powiadomić osobę wydającą, przed zamiarem oddania zwierzęcia osobom trzecim.  

 

     § 4. Wszelkie koszty związane z opieką nad zwierzęciem adoptowanym, a w szczególności koszty badań i szczepień 

lekarskich, zakupu karmy i przedmiotów osobistych zwierzęcia ponosi od momentu przekazania Osoba Adoptująca.  

 

     § 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  

 

 

                      Wydający                                                                                          Osoba Adoptująca 

 

   _______________________         ________________________ 
 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Dygowo, z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 78-113 Dygowo, w imieniu którego obowiązki 

administratora pełni Wójt. Z Inspektorem ochrony danych osobowych, może się Pani / Pan skontaktować poprzez email biuro@ordonotitia.pl 

lub pisemnie na adres administratora. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celach: wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie: ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Ogólnego RODO. Więcej informacji można 

uzyskać na stronie http://bip.dygowo.pl (zakładka RODO) lub u Inspektora Danych Osobowych w siedzibie urzędu. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych.                             

Czytelny podpis …………………………………………………….. 

 

 

http://bip.goscino.com.pl/


Załącznik Nr 2 

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Dygowo na rok 2022  
  
 

 
 

___________________________ 
                                                                                 Miejscowość i data 

                                                                               

                                                                                          

 

 

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZWIERZĘCIA 

DO SCHRONISKA ZWIERZĄT  

 

 

    W dniu _______________ o godzinie__________   przekazano osobiście zwierzę, sztuk______  

 

Opis zwierzęcia/ąt:   

 

________________________________________________________________________________ 

(gatunek, maść, rasa, wielkość)     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

      

           ____________________________________                    ____________________________ 

    (czytelny podpis osoby przekazującej)                               (czytelny podpis osoby przyjmującej ) 

 

 

 

Adnotacja: 

________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

* - właściwe zakreślić 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Załącznik Nr 3 

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Dygowo na rok 2022  

 
Oświadczenie o zabiegu weterynaryjnym 

 

1. Imię i nazwisko właściciela psa/kota : 

 

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

2. Adres zamieszkania właściciela psa/kota, numer telefonu, adres e-mail: 

 

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

3.  Rodzaj zabiegu:  

sterylizacja kastracja 
  

4. Zobowiązuję   się   do   opłacenia   lekarzowi   weterynarii   50%   kosztów zabiegu 

sterylizacji/kastracji w kwocie ............................................................... zł 

(słownie: ........................................................................................................................................................... ) 

5. Zobowiązuję się do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie po zabiegowym. 

 

 

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

miejscowość, data                                                                       podpis właściciela      
 
 

Klauzula informacyjna RODO 

Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Dygowo, z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 78-113 Dygowo, w imieniu którego obowiązki 

administratora pełni Wójt. Z Inspektorem ochrony danych osobowych, może się Pani / Pan skontaktować poprzez email biuro@ordonotitia.pl 

lub pisemnie na adres administratora. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celach: wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie: ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Ogólnego RODO. Więcej informacji można 

uzyskać na stronie http://bip.dygowo.pl (zakładka RODO) lub u Inspektora Danych Osobowych w siedzibie urzędu. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych.                             

Czytelny podpis …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bip.goscino.com.pl/


Załącznik Nr 4 

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Dygowo na rok 2022  

 

 

Urząd Gminy Dygowo 

ul. Kolejowa 1 

78-113 Dygowo 

 

 

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT 

 

IMIĘI 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 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Dygowo, z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 78-113 Dygowo, w imieniu którego obowiązki 

administratora pełni Wójt. Z Inspektorem ochrony danych osobowych, może się Pani / Pan skontaktować poprzez email biuro@ordonotitia.pl 

lub pisemnie na adres administratora. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celach: wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie: ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Ogólnego RODO. Więcej informacji można 

uzyskać na stronie http://bip.dygowo.pl (zakładka RODO) lub u Inspektora Danych Osobowych w siedzibie urzędu. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych.                             

Czytelny podpis …………………………………………………….. 

 

http://bip.goscino.com.pl/

