
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/320/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Korsze w 2018 roku” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1840) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) - Rada Miejska w Korszach 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Korsze w 2018 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Wankiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 marca 2018 r.

Poz. 1122



Załącznik  

do Uchwały Nr XLVIII/320/2018 

Rady Miejskiej w Korszach 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KORSZE W 2018 ROKU 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Korsze w 2018 r. ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, 

w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie gminy Korsze. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korsze w 2018 roku, 

2) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Korsze, 

3) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Korszach, jednostkę organizacyjną, przy pomocy 

której wykonuje się zadania, 

4) Burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza Korsz, 

5) 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, 

6) 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, 

7) kotach wolno żyjących, (dzikich)" należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione żyjące 

w warunkach niezależnych od człowieka 

8) schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Pudwągi,      

11-440 Reszel, z którym Gmina zawarła stosowną umowę, 

9) opiece weterynaryjnej, należy przez to rozumieć opiekę weterynaryjną sprawowaną przez Gabinet 

Weterynaryjny „MASTI-WET” w Barcianach ul. Wojska Polskiego 6/2, lek. wet. Mirosław Bobrowski  

 

Rozdział 2. 

CEL PROGRAMU 

§ 3. Celem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

zwany dalej programem jest: 

1) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy, 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt domowych i prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt 

bezdomnych, znajdujących się w schroniskach oraz wolno żyjących kotów, 

3) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku 

dla zwierząt, a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym, a także zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, 

4) poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych, 

5) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie, 
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6) edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów zapobiegania ich 

bezdomności. 

 

Rozdział 3. 

REALIZATORZY PROGRAMU 

§ 4. 1. Funkcję koordynatora Programu pełni Burmistrz za pośrednictwem Urzędu. 

2. Realizacja działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt będzie prowadzona 

w szczególności poprzez: 

1) schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina zawarła stosowną umowę, 

2) służby porządkowe: Komisariat Policji w Korszach, Straż Miejska w Korszach (tel. 666-866-309) 

Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie, 

3) Przychodnię Weterynaryjną z którą Gmina zawarła stosowną umowę, 

4) organizacje pozarządowe, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt, 

5) przedszkole, szkoły, świetlice wiejskie poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego 

traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności, 

6) spółkę „Wikom” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. w Korszach, 

7) Ochotniczą Straż Pożarną. 

§ 5. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu. 

 

Rozdział 4. 

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU 

§ 6. 1. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy realizowana będzie przez: 

1) egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt, określonych 

przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

2) egzekwowanie, we współpracy z inspekcją weterynaryjną, obowiązku wykonywania corocznego 

szczepienia psów przeciw wściekliźnie, 

3) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania. 

2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie gminy odbywać się będzie poprzez: 

1) sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, które realizowane jest przez 

Gminę i schroniska poprzez: 

a) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i 

kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli, 

b) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, 

c) sterylizację kotów wolno żyjących. 

2) usypianie ślepych miotów zwierząt, które realizowane jest przez: 

a) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów, 

b) Gminę poprzez zlecanie lekarzowi weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów 

wolno żyjących. 

3. Zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym oraz opieki dla zwierząt z terenu Gminy Korsze 

realizuje się poprzez: 
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1) przyjmowanie przez Urząd zgłoszeń o błąkających się zwierzętach pod numerami telefonu 89 754 20 11 

oraz 89 754 18 28 (dodatkowo tym celu uruchomiony jest telefon dyżurny Straży Miejskiej w Korszach o 

numerze 666-866-309), 

2) sukcesywne odławianie i umieszczanie w schronisku zwierząt bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, 

pozostających bez opieki właściciela na terenie Gminy Korsze, 

3) umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę organizacji/schronisku opieki nad zwierzętami - 

zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, przebywanie w szpitalu itp.) utraciły 

właściciela, 

4) poszukiwanie wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami, wolontariuszami i innymi osobami 

nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, 

5) podpisanie przez Gminę umowy ze schroniskiem na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 

w schronisku oraz opieki, 

6) prowadzenie akcji poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w miejscowości Gudniki 10 jako gospodarstwa zapewniającego miejsca 

dla zwierząt gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

bezdomnych zwierząt poprzez dokonanie przez Urząd zlecenia podjęcia opieki lekarskiej nad bezdomnymi 

zwierzętami dla lekarza weterynarii Mirosława Bobrowskiego, Gabinet Weterynaryjny „MASTI-WET” w 

Barcianach ul. Wojska Polskiego 6/2. 

4. Poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych realizują: 

1) schroniska dla bezdomnych zwierząt 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 poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do 

pozyskiwania nowych właścicieli m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń 

Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu, 

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Gmina poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy 

zarejestrowani są w Urzędzie oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów 

z zakładami leczniczymi dla zwierząt, 

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

6. Edukacja społeczeństwa Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów 

zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie poprzez: 

1) włączanie nauczycieli (przedszkoli i szkół) do propagowania treści programowych w dziedzinie ochrony 

środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, promowanie prawidłowych 

postaw zachowań w stosunku do zwierząt, 

2) organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, 

osobami prawnymi i fizycznymi akcji, konkursów, spotkań edukacyjnych i innych form edukacyjnych dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania 

bezdomności, praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia; 

3) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

4) promowanie w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych działań określonych niniejszym programem, 

5) wspieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
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Rozdział 5. 

WYŁAPYWANIE ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KORSZE 

§ 7. 1. Na terenie Gminy Korsze wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt, które może się 

odbywać w ciągu całego roku po uprzednim zgłoszeniu. 

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie 

istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w 

szczególności chore i zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także 

nie będzie zadawał im cierpienia. 

4. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do 

bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

 

Rozdział 6. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 8. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w budżecie 

Gminy na 2018 rok w wysokości 96.500 zł. 

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

3. Środki te będą wydatkowane na: 

1) wyłapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku, edukację mieszkańców - 88.000 zł 

2) zakup karmy dla kotów wolno żyjących - 1.500 zł 

3) sterylizację/ kastrację kotów wolno żyjących - 3.000 zł 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

w tym ich utylizację oraz zabiegi usypiania ślepych miotów - 4.000 zł. 

 

Rozdział 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9. Dla realizacji działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt domowych Gmina może udzielić 

organizacjom społecznym, którym statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt 

pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci: 

1) wsparcia finansowego, 

2) udostępniania lokalu komunalnego na spotkania otwarte, których tematyką będzie walka z nad populacją 

zwierząt niechcianych, 

3) współpracy w pozyskiwaniu środków z innych źródeł, 

4) promocji podejmowanych działań, zwłaszcza w środkach masowego przekazu, 

5) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej 

z innymi organizacjami i podmiotami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 
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