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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY BORNE SULINOWO NA ROK 2023 
 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów 
oraz kotów wolno żyjących i zwierząt gospodarskich. 
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności 
tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w granicach administracyjnych Gminy 
Borne Sulinowo. 

§ 1. 1. Zadaniem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w szczególności jest: 

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 albo kastracja zwierząt w schroniskach 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. 
2. Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt Program 

obejmuje znakowanie wolno żyjących kotów oraz psów i kotów mających właścicieli lub 
opiekunów. 

3. Program obejmuje sterylizacje i kastracje psów i kotów mających właścicieli lub opiekunów, 
zgodnie z art. 11a ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. 

§ 2. Celem niniejszego Programu jest: 
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym wyłapanym z terenu Gminy Borne Sulinowo; 
2) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację 

albo kastrację i znakowanie bezdomnych oraz będących pod opieką mieszkańców Gminy kotów 
i psów oraz kotów wolno żyjących, a także w uzasadnionych przypadkach usypianie ślepych 
miotów; 

3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja 
społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów  
i psów. 

§ 3. Sposób realizacji zadań: 
1) Zadania uwzględnione w § 1 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 niniejszego programu na rok 2023 Gmina 

powierza Schronisku dla Zwierząt z siedzibą przy ul. Rybacka 7 w Szczecinku na podstawie 
umowy, które będzie zobowiązane do: 

a) przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska, w ilości według zapotrzebowania 
Gminy;  

b) wykonywania wymaganych szczepień ochronnych, odpchlenia i odrobaczania zwierząt; 
c) utrzymywania bezdomnych zwierząt w schronisku, z zapewnieniem im właściwych   

warunków sanitarnych i bytowych, karmieniem zwierząt, sprawowaniem opieki 
weterynaryjnej (profilaktyka i leczenie); 

d) przeprowadzania sterylizacji lub kastracji; 
e) poszukiwania nowych właścicieli poprzez adopcję; 
f) eutanazja zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności; 
g) znakowania schwytanych zwierząt poprzez chipowanie psów oraz wprowadzanie numeru 

do bazy danych; 



projekt 

2) Zadania, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 i 8 zostały powierzone Przychodni Weterynaryjnej 
Lecznica dla Zwierząt s.c. przy ul. Szczecińska 40/2, 78-400 Szczecinek na podstawie umowy 
obowiązującej do dnia 31 grudnia 2023r., na wykonywanie świadczeń (usług) w zakresie: 

a) znakowania zwierząt poprzez chipowanie wraz z równoczesnym prowadzeniem rejestru 
nadanych numerów z podaniem płci i umaszczenia wolno żyjącego kota, 

b) sterylizacji bądź kastracji wolno żyjących kotów, 
c) utrzymania i opieki po wykonanych zabiegach (sterylizacji/kastracji), ilość dni uzależniona 

od oceny lekarza weterynarii, 
d) eutanazji ślepych miotów wraz z utylizacją zwłok, 
e) zapewnienia opieki samicy, której miot został uśpiony i poddania sterylizacji, 
f) opieki nad zwierzętami bezdomnymi w ramach pomocy doraźnej, 
g) całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt        

wraz z maks. 3-dniową opieką; 
3) Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 zostało powierzone Straży Miejskiej w Bornem 

Sulinowie. Zadaniem Straży Miejskiej jest także przywracanie odłowionych i poddanych 
zabiegom sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów do miejsc dotychczasowego bytowania; 

4) Gmina Borne Sulinowo zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 
w okresie zimowym, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 poprzez wydawanie suchej karmy 
opiekunom wolno żyjących kotów do ustalonych miejsc ich bytowania, zapewnienie opieki 
lekarsko-weterynaryjnej kotom chorym przy współpracy z ich opiekunami, monitorowanie  
i nadzór miejsc bytowania kotów wolno żyjących we współpracy z opiekunami oraz kontrola 
ich liczby. Opiekunem kotów wolno żyjących może być osoba, która przebywa na terenie 
gminy na stałe. Opiekunowie kotów wolno żyjących zobowiązani są do sprawowania kontroli 
populacji, dokarmiania kotów wolno żyjących oraz utrzymywania miejsc ich bytowania  
w należytej czystości (m.in. poprzez sprzątanie resztek karmy bądź odchodów, jeśli zajdzie taka 
potrzeba); 

5) Zadanie ujęte w § 1 ust. 1 pkt 5, mające na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt 
bezdomnych Gmina Borne Sulinowo będzie realizować poprzez zamieszczanie na stronie 
internetowej tut. Urzędu i Schroniska dla Zwierząt zdjęć bezdomnych zwierząt oraz informacji 
o możliwości ich adopcji. 

 Gmina zamierza również prowadzić działania edukacyjne dla mieszkańców gminy Borne 
Sulinowo, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie bezdomności 
zwierząt oraz uświadamianie właścicielom zwierząt obowiązków ciążących na nich. 

Działania, o których mowa powyżej będą wspierane poprzez rozpropagowanie informacji na 
stronie Urzędu, prowadzenie akcji społecznych i współpracę ze szkołami z terenu gminy; 

6) W odniesieniu do realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 7 bezdomne zwierzęta 
gospodarskie będą miały zapewnione miejsce w Gospodarstwie Rolnym w miejscowości Piława 
60, gmina Borne Sulinowo, z którym Gmina Borne Sulinowo zawarła porozumienie, w celu 
zapewnienia im właściwej opieki; 

7) Kastracja oraz trwałe znakowanie zwierząt w Gminie Borne Sulinowo realizowane będzie po 
uzyskaniu środków zewnętrznych na ten cel na następujących zasadach: 
a) w przypadku wolno żyjących kotów: 
- po ustaleniu konieczności odłowienia kota do kastracji odłowi zwierzę Straż Miejska w 

Bornem Sulinowie i przewiezie do zakładu lekarsko-weterynaryjnego -Przychodnia 
Weterynaryjna Lecznica dla Zwierząt s.c. przy ul. Szczecińska 40/2, 78-400 Szczecinek, w 
którym zostanie wykonany zabieg kastracji i znakowania, 

- po zabiegu kastracji zwierzę zostanie przetrzymane w zakładzie, o którym mowa wyżej 
według zaleceń lekarza weterynarii, 

- zwierzę zostanie wypuszczone na wolność przez Straż Miejską w Bornem Sulinowie w 
miejscu dotychczasowego bytowania, 
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- podczas trwania znieczulenia do zabiegu lekarz weterynarii dokona oznakowania 
kotki/kocura przez widoczne nacięcie prawej małżowiny usznej (w calu zapobieżenia 
ponownemu odłowieniu zwierzęcia), zwierzę zostanie też zabezpieczone przed pasożytami; 

b) w przypadku psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców Gminy Borne Sulinowo: 
- finansowanie dotyczy wykonania zabiegów u zwierząt utrzymywanych przez osoby 
zamieszkujące na terenie Gminy Borne Sulinowo, 
- warunkiem koniecznym do ubiegania się o finansowanie zadania jest złożenie w Urzędzie 
Miejskim w Bornem Sulinowie wniosku wraz z oświadczeniem o zgodzie na wpisanie 
zwierzęcia i danych osobowych do bazy danych, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego 
Programu oraz okazanie przez właściciela/opiekuna zwierzęcia dowodu tożsamości oraz 
książeczki zdrowia zwierzęcia lub paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego prawo 
do zwierzęcia, zaś w przypadku psów przedstawienie ważnego zaświadczenia o zaszczepieniu 
zwierzęcia przeciwko wściekliźnie lub aktualnego wpisu w książeczce szczepień, 
- wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków przeznaczonych 
na ten cel, 
- po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zabiegi będą wykonywane w zakładzie lekarsko-
weterynaryjnym z którym Gmina Borne Sulinowo podpisze umowę, przy czym zabiegi nie 
będą przeprowadzane u zwierząt, u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych 
zabiegów lub z uwagi na stan ich zdrowia lub wiek – decyzja o zakwalifikowaniu zwierzęcia 
do zabiegu należy do lekarza weterynarii, 
- finansowanie zadania obejmuje koszty zabiegu kastracji zwierzęcia, łącznie z niezbędnymi 
badaniami, lekami/antybiotykiem i ubrankiem pooperacyjnym oraz trwałego znakowania, zaś 
pozostałe koszty nie zostaną objęte finansowaniem, w tym koszty dowozu zwierzęcia do 
gabinetu weterynaryjnego i jego odbioru, 
- każde zwierzę poddane nieodpłatnie kastracji, jeżeli nie było trwale oznakowane 
(mikroczipem/transponderem) i wpisane do bazy, zostanie oznakowane przez wprowadzenie 
pod skórę mikroczipa i wpisanie jego numeru, informacji o zwierzęciu i danych 
właściciela/opiekuna do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL, 
c) zadanie, w zakresie kastracji i znakowania zwierząt utrzymywanych przez mieszkańców 

Gminy oraz kotów wolno żyjących realizowane będzie na zasadzie - Gmina pokrywa koszt 
zabiegów w 100%, z czego 50% stanowią środki zewnętrzne przekazane w formie darowizny 
przez Fundację ZWIERZ. 

§ 4. Akcja wyłapywania zwierząt bezdomnych, a w szczególności psów i kotów ma charakter 
stały. 

§ 5. 1. Na realizację zadań objętych programem przewidziano środki zabezpieczone w budżecie 
Gminy Borne Sulinowo na rok 2023 w wysokości 80.000,00 złotych, w tym na zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w § 
3 pkt 1- 29.160,00 zł; 

2) zabiegi i opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi, o którym mowa w § 3 pkt 2 - 
38.340,00 zł; 

3) zakup karmy dla kotów, o którym mowa w § 3 pkt 4 - 500,00zł; 
4) odławianie bezdomnych zwierząt, o którym mowa w § 3 pkt 3 – 500,00zł; 
5) realizacja zadań z zakresu edukacji, promocji działań Programu, o którym mowa w § 3 pkt 5 - 

500,00zł; 
6) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, o którym mowa w § 3 pkt 6 - 1.000,00zł; 
7) kastracja oraz trwałe znakowanie zwierząt w Gminie Borne Sulinowo, o którym mowa w § 3 

pkt 7 – 10.000,00zł. 

§ 6. Realizacja niniejszego Programu wraz z kontrolą prawidłowości wydatkowania środków na 
wskazane usługi zostaje powierzona Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 
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Załącznik do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Borne Sulinowo na rok 2023 
 

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

Imię i nazwisko właściciela/opiekuna zwierzęcia ....................................................... 

Adres ....................................................................... 

Telefon ......................................................... 

 

WNIOSEK 

Zwracam się o sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji* psa/kota*, którego jestem 
właścicielem/opiekunem. 
Informacje o posiadanym zwierzęciu: 

1. Gatunek zwierzęcia: pies / kot* 

2. Rasa ............................................................. 

3. Wiek ............................................................. 

4. Płeć................................................................ 

Miejsce przebywania zwierzęcia 

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

Oświadczam, że pies/kot*, którego zamierzam poddać zabiegowi sterylizacji/kastracji przebywa 
na terenie Gminy Borne Sulinowo oraz że jestem właścicielem/opiekunem tego zwierzęcia 
domowego (właściciel to osoba będąca mieszkańcem Gminy, będąca faktycznym opiekunem psa 
lub kota przebywającego wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim 
pomieszczeniu, a wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji nie jest związane ewentualnie 
prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą). 
Wyrażam wolę wykonania zabiegu i trwałego znakowania zwierzęcia przez lekarza weterynarii 
wraz z wpisaniem zwierzęcia do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL. 
Zobowiązuję się do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym. 
Akceptuję warunki finansowania zabiegu przez Gminę Borne Sulinowo wynikające z Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2023. 
Zobowiązuje się do poddania zwierzęcia zabiegowi w terminie 30dni od dnia zawiadomienia o 
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Świadomy/ma jestem, że po tym terminie zwierzę zostanie 
wykreślone z listy zakwalifikowanych. 
 
Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 Kodeks karny oświadczam, że jestem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

.……………………………………. 
                                                                                                                      podpis wnioskodawcy 

Załącznik:1. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie. 
*niepotrzebne skreślić 

 

SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKU: ..........................................         .................................. 
                                                                                                                                                                                  (data i podpis) 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bornego Sulinowa z siedzibą przy 
Al. Niepodległości 6 w Bornym Sulinowie (78-449). Z administratorem można skontaktować się 
mailowo: bornesulinowo@bornesulinowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@bornesulinowo.pl , 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sfinansowania zabiegu sterylizacji /kastracji 
psa/kota, którego jest Pani/Pan właścicielem/opiekunem, na podstawie zobowiązania umownego, 
4) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Pani/Pana dane zostaną przekazane do lekarza 
weterynarii, celem dokonania zabiegu oraz Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt 
„ZWIERZ” z siedzibą w Bieruniu (43-150) przy ulicy Ekonomicznej 20 oraz Międzynarodowej 
Bazy Danych, zgodnie z zapisami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo na rok 2022. Odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, 
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 
powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z 
przepisów prawa, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych: 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało 
niemożnością dofinansowania oraz wykonania zabiegu kastracji psa/kota. 


