
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2017 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm.1)) art. 11 a ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 
zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.856 ze zm.2)) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w roku 2017 na obszarze Gminy Miasta Gdyni, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948
2) Dz. U. z 2014 r. poz. 1794, Dz. U. z 2015 r., poz. 266, Dz.U. z 2016 poz. 1605, poz. 2102, poz. 1948
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2017

§ 1. 1  Gmina Miasta Gdyni zapewnia bezdomnym zwierzętom domowym miejsce w schronisku
dla  zwierząt  poprzez  zabezpieczenie  finansowania  gminnego  Schroniska  dla  Bezdomnych
Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni, ul. Małokacka 3A, gwarantującego:

1) całodobowe  przyjmowanie  i  przetrzymywanie  zagubionych,  zabłąkanych,  porzuconych
lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt domowych z terenu Gminy Miasta Gdyni, w
szczególności psów i kotów,

2) zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej dla zwierząt,
3) zapewnienie  właściwej  pielęgnacji  i  profilaktyki  w  zapobieganiu  chorobom zakaźnym

zwierząt,
4) zapewnienie właściwego żywienia i optymalnych warunków bytowych dla zwierząt,
5) zapewnienie  niezbędnego  personelu  (minimum  1  pielęgniarz  na  50  szt.  zwierząt)  do

bezpośredniej obsługi zwierząt.
2.  Gmina  Miasta  Gdyni  zleca  tworzenie  domów tymczasowych  dla  bezdomnych  zwierząt,  w
szczególności szczeniąt i kociąt źle znoszących pobyt w schronisku, przy udziale wolontariuszy
pracujących na rzecz schroniska dla zwierząt.

§ 2. Gmina Miasta Gdyni zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
poprzez:

1) wydawanie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” przy ul. Małokackiej 3a
w Gdyni, suchej karmy opiekunom wolno żyjących kotów; wpis do prowadzonego tam
rejestru  opiekunów  kotów  upoważnia  do  otrzymania  karmy  1  raz  w  miesiącu,  w
wyznaczone dni,

2) prowadzenie  akcji  „Koci  Dom”  której  celem  jest  zapewnienie  schronienia  dla  kotów
usuwanych z piwnic domów oraz innych miejsc, poprzez przekazywanie kocich domków
spółdzielniom  mieszkaniowym,  wspólnotom,  organizacjom  pozarządowym  oraz
opiekunom wolno żyjących kotów,

3) współpracę  ze  spółdzielniami  mieszkaniowymi,  wspólnotami  mieszkaniowymi,
organizacjami  pozarządowymi  w  zakresie  pomocy  wolno  żyjącym  kotom  oraz
ograniczania ich nadmiernej liczebności poprzez sterylizację i kastrację

4) zlecanie w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyłonionymi w drodze
konkursu,  realizację  zadania  „Sterylizacja  i  kastracja kotów wolno żyjących  z  terenu
Gdyni”.

§ 3. Gmina  Miasta  Gdyni  zapewnia  odławianie  bezdomnych  zwierząt  o  charakterze  stałym
poprzez:

1) podejmowanie w sposób humanitarny interwencji w godz. 7:00 - 19:00, niezwłocznie po
przyjęciu zgłoszenia od dyżurnego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży
Miejskiej  oraz  Policji,  a  także  w  godz.  19:00  -  7:00  w  przypadku,  gdy  zwierzę  jest
agresywne i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, w celu jego schwytania, 

2) przewożenie  przystosowanym  do  tego  celu  środkiem transportu odłowionych  zwierząt
domowych  do  Schroniska  dla  Bezdomnych  Zwierząt  „Ciapkowo”  w  Gdyni  przy  ul.

Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .............................. 2017 r.

Id: 0CCB06E2-0B53-4056-B776-45D310BEA4C6. Przyjęty Strona 1



Małokackiej  3a,  a  w  przypadku  zwierząt  podejrzanych  o  wściekliznę  zgodnie  z
dyspozycjami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni,

3) przewożenie  przystosowanym  do  tego  celu  środkiem transportu odłowionych  zwierząt
gospodarskich  do  miejsca  wskazanego  w  §  7,  a  w  przypadku  zwierząt  podejrzanych
o wściekliznę zgodnie z dyspozycjami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni,

4) natychmiastowe  powiadamianie  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii  w przypadkach
podejrzenia  zwierzęcia  o  chorobę  zakaźną,  zwalczaną  z  urzędu  oraz  przewiezienie
zwierzęcia we wskazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsce z wyłączeniem
schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 4. Gmina Miasta Gdyni zapewnia obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt przebywających
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni poprzez wykonywanie zabiegów 
sterylizacji i kastracji bezdomnym psom i kotom, z wyłączeniem zwierząt, które z różnych 
przyczyn takim zabiegom nie mogą być poddane,

§ 5. Gmina Miasta Gdyni zapewnia poszukiwanie nowych opiekunów dla bezdomnych zwierząt 
domowych oraz zapewnia nadzór nad programem adopcji tych zwierząt poprzez: 

1) prowadzenie  we  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  działań  edukacyjnych  w
zakresie ochrony zwierząt, poszanowania ich praw i odpowiedzialnego posiadania,

2) prowadzenie biura adopcyjnego,
3) prowadzenie kampanii adopcyjnych m.in. w lokalnych mediach i w internecie,
4) organizację cyklicznych imprez, promujących adopcję zwierząt ze schroniska,
5) pomoc  osobom  adoptującym  bezdomnego  psa  lub  kota  przy  wyborze  zwierzęcia,

obejmującą  doradztwo  pod  względem  najodpowiedniejszej  rasy,  możliwości
mieszkaniowych,  finansowych,  rodzaju  wykonywanej  pracy,  trybu  życia  oraz  wieku
opiekuna,

6) pomoc  nowym  opiekunom zwierzęcia  celem  rozwiązywania  ewentualnych  problemów
poadopcyjnych, w tym zapewnienie bezpłatnej opieki weterynaryjnej dla zaadoptowanego
bezdomnego zwierzęcia przez okres dwóch tygodni od daty adopcji,

7) prowadzenie strony internetowej www.ciapkowo.pl prezentującej zwierzęta w schronisku,
8) prowadzenie rejestru zwierząt oddanych do adopcji,
9) możliwość  nieodpłatnego  przekazywania  ze  Schroniska  dla  Bezdomnych  Zwierząt

„Ciapkowo” w Gdyni bezdomnych zwierząt organizacjom pozarządowym specjalizującym
się w opiece nad konkretnymi rasami psów lub kotów.

§ 6. Gmina  Miasta  Gdyni  zapewnia  humanitarne  usypianie  ślepych  miotów  pochodzących  od
bezdomnych  zwierząt  poprzez  wykonywanie  tych  zabiegów  przez  lekarza  weterynarii  w
następujących miejscach:

1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni przy ul. Małokackiej 3a,
2) Przychodnia Weterynaryjna „Zwierzyniec” w Gdyni przy ul. Korzennej 16a,
3) Przychodnia Weterynaryjna „Zwierzyniec” w Gdyni przy ul. Benisławskiego 30.

§ 7. W celu  zapewnienia  miejsca  pobytu  zwierzętom  gospodarskim czasowo odebranym  lub  z
innych przyczyn nie mającym opieki wskazuje się gospodarstwo rolne położone w Gdyni przy ul.
Suchej 14 B.

§ 8. Gmina Miasta Gdyni zapewnia opiekę weterynaryjną zwierzętom wymagajacym pomocy oraz
rannym, w tym w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, poprzez:

Id: 0CCB06E2-0B53-4056-B776-45D310BEA4C6. Przyjęty Strona 2

http://www.ciapkowo.pl/


1) całodobową pomoc rannym i chorym, bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gdyni,
wykonywaną  w  ramach  zadania  prowadzenia  Schroniska  dla  Bezdomnych  Zwierząt
„Ciapkowo”,

2) pomoc  w  godzinach  7:00  -  22:00  rannym  i  chorym  zwierzętom  gospodarskim  oraz
zwierzętom  egzotycznym  z  terenu  Gdyni  dla  których  nie  można  ustalić  właściciela,
wykonywaną w ramach umowy z gabinetem weterynaryjnym przy ul. Rdestowej 6/2 w
Gdyni,

3) podejmowanie  interwencji  przez  lekarza  weterynarii  przez  całą  dobę  na  zgłoszenia
dyżurnego  Miejskiego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego,  Policji,  Straży  Miejskiej,
Straży Pożarnej w przypadku, gdy zwierzę gospodarskie lub egzotyczne dla którego nie
można  ustalić  właściciela,  zostało  uwięzione  lub  okaleczone  w  wypadku
komunikacyjnym, w ramach umowy z gabinetem weterynaryjnym przy ul. Rdestowej 6/2
w Gdyni. 

§ 9.1. Na realizację zadań objętych programem przewidziano środki zabezpieczone w budżecie
Miasta Gdyni na 2017 rok w wysokości 2 010 820 zł brutto.
2. Wydatkowanie środków następuje w trybie konkursu - zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.239 ze zm.) oraz w trybie art.  4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

§ 10. Zadania, o których mowa w § 3 pkt 1, 2 i 4, § 4 , § 5 i 6 Gmina Miasta Gdyni powierza
Ogólnopolskiemu  Towarzystwu  Ochrony  Zwierząt  OTOZ  „Animals”  w  ramach  prowadzenia
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni.
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UZASADNIENIE

Uchwalenie niniejszej uchwały stanowi wykonanie obowiązku nałożonego na radę gminy na podstawie art.

11a ustawy o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) w zakresie określenia programu opieki

nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Gmina Miasta Gdyni w drodze konkursu przeprowadzonego na podstawie art. 11 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) powierzyła Ogólnopolskiemu

Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

„Ciapkowo”, stąd część zadań określonych w programie realizował będzie podmiot prowadzący schronisko.

Gmina Miasta Gdyni podpisała umowy z Panią Dorotą Kałkowską-Pozarzycką oraz Panem Michałem

Michalskim lekarzami weterynarii - wspólnikami Gabinetu Weterynaryjnego w Gdyni przy ul. Rdestowej

6/2 w celu świadczenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom gospodarskim czasowo odebranym lub z innych

przyczyn pozbawionym opieki. Przyjmowany program reguluje wyłącznie kwestie dotyczące pomocy

zwierzętom bezdomnym. W celu pomocy weterynaryjnej dzikim zwierzętom, które nie są zwierzętami

bezdomnymi w rozumieniu ustawy, w ramach podpisanej umowy z Gabinetem Weterynaryjnym przy ul.

Rdestowej 6/2 świadczona jest także pomoc weterynaryjna chorym, dzikim zwierzętom, które zostały

uwięzione lub okaleczone w wypadkach komunikacyjnych lub z innych przyczyn wymagają pomocy.

Na mocy umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a prowadzącym gospodarstwo rolne położone w Gdyni

przy ul. Sucha 14b zapewni on miejsce opieki zwierzętom gospodarskim czasowo odebranym lub z innych

przyczyn pozbawionym opieki. Stosowna umowa obejmować będzie wyłącznie opiekę na zwierzętami bez

wynagrodzenia za tzw. gotowość do przyjęcia zwierząt.

Gmina Miasta Gdyni na realizację w/w zadań zabezpieczyła środki w budżecie miasta na 2017 rok

w wysokości 2 010 820 zł brutto.

Projekt programu zgodnie z art. 11a ust. 7 cyt. ustawy został przesłany do zaopiniowania właściwemu

powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest

ochrona zwierząt, działającym na obszarze Gdyni oraz do dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich

działających na obszarze Gdyni. Opinię zgłosiło WKŁ „Jaźwiec” oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w

Gdyni.
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