Załącznik
Do Uchwały Nr IX/63/2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 marca 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Ruciane-Nida w 2019 roku
Rozdział 1.
Cele i zadania programu
§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt, w szczególności psów i kotów, w tym

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach
administracyjnych Gminy Ruciane-Nida.
Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruciane-Nida
oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami.
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach
13, gm. Biała Piska.
2) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd
pozostawały;
3) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza;
4) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
5) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności
(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
6) opiekunie społecznym (karmicielu) – należy przez to rozumieć osobę, która społecznie
pomaga i sprawuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Ruciane-Nida;
7) programie – należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruciane-Nida;
8) trwałe oznakowanie – należy przez to rozumieć oznakowanie, które umożliwi ustalenie
właściciela zwierzęcia.
§ 3.1. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
9) znakowanie zwierząt w szczególności psów i kotów,

2. Funkcję koordynatora działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt
pełni Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
3. Realizację działań dotyczących zapobieganiu bezdomności zwierząt prowadzą przy
wzajemnej współpracy:
- Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą
współpracować z organami Inspekcji Weterynaryjnej,
- schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,
- placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych
i edukacyjnych mieszkańców,
- Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku
przez opiekunów zwierząt.
Rozdział 2.
Formy realizacji celów Programu
§ 4. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruciane-Nida polega na:
1) Odławianiu i umieszczaniu w schronisku zwierząt bezdomnych, zagubionych i błąkających
się po terenie Gminy Ruciane-Nida oraz zwierząt z wypadków drogowych na zgłoszenie
mieszkańców, organizacji społecznych, Policji i innych służb porządkowych,
2) Objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie im
właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej,
3) Poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt
przebywających w schronisku,
4) Zmniejszaniu populacji psów bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację psów
przebywających w schronisku,
5) Zmniejszaniu populacji kotów bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację kotów żyjących
na wolności,
6) Dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów,
7) Edukacji mieszkańców Gminy Ruciane-Nida w zakresie kształtowania prawidłowych
postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków
spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt,
8) Podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie
z przepisami ustawy.
§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ruciane-Nida realizują:
1) Schronisko - poprzez odławianie i przyjmowanie bezdomnych psów,
2) Organizacje pozarządowe - poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę
nad zwierzętami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
§ 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
1) Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Ruciane-Nida, w tym
ich dokarmianie realizowane jest przy współpracy z opiekunami społecznymi (karmicielami),
2) Opieka ta obejmuje w szczególności: dokarmianie poza Schroniskiem, w okresie jesiennozimowym karmą zakupioną przez Gminę Ruciane-Nida.
3) osobom społecznie opiekującymi się wolno żyjącymi kotami, które złożą deklarację
w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida i zadeklarują chęć współpracy, Urząd zakupi
karmę w celu dokarmiania tych zwierząt. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Programu.

4) Wydawanie karmy opiekunom społecznym (karmicielom) odbywać się będzie
indywidualnie po podpisaniu „protokołu zdawczo-odbiorczego nieodpłatnego przekazania
karmy dla wolno żyjących kotów”.
§ 7. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów żyjących na wolności oraz usypianie ślepych
miotów wykonywane będą na następujących zasadach
1) Gmina Ruciane-Nida pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych
miotów bezdomnych zwierząt,
2) Zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wykonywane będą na terenie
lecznicy weterynaryjnej, której Gmina Ruciane-Nida zleci świadczenie usług
weterynaryjnych,
3) Koty wolno żyjące będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej przez pracownika
Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
4) Po wykonaniu zabiegu koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia
§ 8. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt realizowana będzie poprzez:
1)
schronisko poprzez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji albo kastracji bezdomnych
zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania
do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, sterylizacji i kastracji
bezdomnych zwierząt.
2)
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie poprzez zlecenie lekarzowi weterynarii
przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt - kotów wolno
żyjących.
§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowania,
2) Gmina Ruciane-Nida poprzez promocję zwierząt ze Schroniska oraz umieszczanie
ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt będzie realizowane poprzez zlecanie lekarzowi weterynarii świadczenia
takiej opieki.
§ 11. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich:
1) W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Ruciane-Nida
wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Arkadiusza Ochenkowskiego z siedzibą: Wojnowo 57,
12-220 Ruciane-Nida.
2) Z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie Gmina Ruciane-Nida podejmie starania
w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

Rozdział 3.
Zgłaszanie i interwencje w sprawie bezdomnych zwierząt, zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 12. Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywać się do godziny 15:00 pod numerem telefonu
87 425 44 40 (pracownik ds. ochrony środowiska Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pokój nr 22), natomiast po godzinie 15:00
oraz w dni wolne od pracy pod numerem telefonu 87 425 43 00 (Posterunek Policji
w Rucianem-Nidzie) lub pod numerem 997.
Rozdział 4.
Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu.
§13. 1. W budżecie Gminy na 2019 rok na realizację zadań związanych z Programem
zarezerwowano środki w kwocie 100 000,00 zł na następujące działania:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3)
4)
5)
6)
7)
8)

odławianie bezdomnych zwierząt,
obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt zgodnie z § 8 ww. Programu,
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
usypianie ślepych miotów,
zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia
06.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, których wartość nie przekracza wyrażonych
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Załącznik nr 1
Do programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności na terenie Miasta i Gminy
Ruciane-Nida

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida

DEKLARACJA
OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT
(KARMICIELA)
Imię i nazwisko opiekuna wolno żyjących kotów

Adres zamieszkania
Numer telefonu
Miejsce przebywania wolno żyjących kotów
Forma udzielanej pomocy
Ilość kotów wolno żyjących będących pod
opieką (szt.)
(Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb
wynikających z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Ruciane-Nida zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida - Urząd Miasta i Gminy
Ruciane-Nida z/s Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Ruciane-Nida. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Pańskie dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa.

………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………….
podpis opiekuna społecznego zwierząt

