
 

 

UCHWAŁA NR XLIII-383/2018 

RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU 

z dnia 15 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Olsztynek w 2018 roku 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., 

poz.1875 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1840) – po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie oraz zarządców obwodów 

łowieckich, działających na obszarze gminy – Rada Miejska uchwala, co następuje:  

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

na terenie gminy Olsztynek w 2018 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Wojda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Poz. 1864



Załącznik do uchwały Nr XLIII-383/2018 

Rady Miejskiej w Olsztynku 

z dnia 15 marca 2018 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Olsztynek w 2018 roku 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Olsztynek w 2018 roku, zwanego dalej „Programem" jest zapobieganie bezdomności zwierząt  oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Olsztynek. 

§ 2. 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1)   Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Olsztynek; 

2) właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem gminy Olsztynek,  posiadającą zwierzę 

lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale; 

3) opiekunie – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem na terenie 

gminy Olsztynek; 

4) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która społecznie pomaga i sprawuje  opiekę nad 

zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Olsztynek. 

§ 3. 

1. Na terenie gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się w sposób doraźny 

w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń. 

2. Zgłoszenia o zwierzętach, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne przyjmowane będą 

w Urzędzie Miejskim w Olsztynku. 

3. Po otrzymaniu stosownego zgłoszenia, w pierwszej kolejności zostaną podjęte działania mające na celu 

ustalenie właściciela zwierzęcia, a w przypadku nieustalenia właściciela lub opiekuna, podjęte zostaną 

działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 

w Tomarynach, z udziałem strażników Straży Miejskiej w Olsztynku. 

5. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 

w Tomarynach – Tomaryny 11/2, 11-036 Gietrzwałd, zwanym dalej „schroniskiem”. 

6. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo Pana Zbigniewa 

Krawczyka, w miejscowości Mierki, gmina Olsztynek. 

§ 4. 

1. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeżeli nie ustalono ich właściciela, są poddawane: 

1) sfotografowaniu, 

2) sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt, których wiek lub stan zdrowia nie pozwala na 

wykonanie zabiegu. 

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powierza się podmiotowi prowadzącemu schronisko dla 

zwierząt. 

§ 5. 

1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie przy współpracy ze społecznymi 

opiekunami kotów wolnożyjących. 
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2. Opieka obejmuje, w szczególności: 

1) dokarmianie w okresie długotrwałych mrozów i zimowych warunków, 

2) konieczną pomoc weterynaryjną dla zwierząt zagrożonych pod kątem ich dobrostanu oraz 

w sytuacjach zagrożenia życia. 

§ 6. 

Osoba pełniąca funkcję opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć stosowną deklarację w Referacie 

Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Olsztynku. 

§ 7. 

1. Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie 

akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy, np. umieszczanie informacji 

o zwierzętach na stronie internetowej lub tablicy informacyjnej oraz prowadzenie edukacji mającej na celu 

zwiększenie świadomości w zakresie problemu, jakim jest bezdomność zwierząt, a także finansowanie 

sterylizacji bądź kastracji zwierząt. 

2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt może być prowadzone we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

3. Z osobą dokonującą adopcji zwierząt bezdomnych będzie zawierana umowa, w której może być 

przewidziana refundacja zaczipowania psa, zakupu karmy lub budy dla psa do kwoty 200 zł. 

4. Przed przekazaniem zwierząt nowemu właścicielowi, zwierzę może zostać wykastrowane lub 

wysterylizowane na koszt Gminy. 

§ 8. 

1. Ślepe mioty są usypiane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Określa się następujące zasady wykonania na koszt Gminy zabiegu, o którym mowa w ust.1: 

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia im 

nowego właściciela; 

2) zabieg uśpienia przeprowadza się w podmiocie, z którym Gmina zawarła umowę 

 na świadczenie usług usypiania ślepych miotów zwierząt na podstawie zlecenia wystawionego  przez 

Gminę. 

§ 9. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

Gmina zrealizuje poprzez umowę zawartą z lekarzem weterynarii Panem Zbigniewem Leszczyńskim, 

prowadzącym lecznicę weterynaryjną przy ul. Chopina w Olsztynku, z którą Gmina zawrze stosowną 

umowę na świadczenie usług weterynaryjnych lub doraźnie z lekarzem weterynarii Panią Anną Jasińską, 

prowadzącą lecznicą weterynaryjną w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 21c, bądź Polikliniką Weterynaryjną 

Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie – które pełnią dyżury całodobowe. 

§ 10. 

1. Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Olsztynek – na rok 

2018 w wysokości 135 000 zł. 

2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie  odbywało się 

w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów oraz optymalnego 

doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których 

przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu. 
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