
UCHWAŁA NR VI/55/19
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 122) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 
1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., Nr 116, 
poz. 753) Rada Miejska we Fromborku po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizację 
społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządców obwodów łowieckich, 
działających na obszarze gminy, uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2019 roku”, który stanowi  załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/295/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 8 marca 2018 roku 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., 
poz. 1246).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej we Fromborku

Ryszard Pawluczuk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Poz. 1732
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/55/19 
 

Rady Miejskiej we Fromborku 
 

z dnia 21 marca 2019 roku 

 
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2019 roku” 
 
 

 

Rozdział 1. 

Cel i zadania programu 

 
§1.  

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork oraz opieka 
nad zwierzętami bezdomnymi. 
 
2. Zadania określone Programem obejmują: 
 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 
 
3) odławianie bezdomnych zwierząt, 
 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację 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 przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
 
 
 

Rozdział 2. 

Realizatorzy programu 

 
§2.  

1. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej 
współpracy: 
 
1) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 
 
2) powiatowy lekarz weterynarii poprzez nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, 
 
3) schronisko dla zwierząt, z którym Gmina podpisze umowę na zapewnienie opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi, 
 
4) placówki oświatowe poprzez uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych dzieci 

i młodzieży, 
 
5) policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości porządku przez właścicieli 

zwierząt oraz innych obowiązków ustalonych w odrębnych przepisach, 
 
6) pracownik zatrudniony na stanowisku ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku. 
 
2. Przyjmuje się, że funkcję koordynatora działań dotyczących realizacji Programu pełni pracownik 
zatrudniony na stanowisku ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku. 
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Rozdział 3.  
Postanowienia szczegółowe Programu 

 

§3.  
§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta z terenu Miasta i Gminy Frombork są odławiane i transportowane do schroniska 

dla bezdomnych zwierząt. 
 
2. Odławianiu podlegają bezdomne zwierzęta, czyli takie, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone 
przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której dotąd 
pozostawały. 
 
3. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywać się będzie na zgłoszenie. 
 
4. Bezdomne zwierzęta po odłowieniu są umieszczane w schronisku, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego 
Programu, natomiast zagubione albo porzucone zwierzęta gospodarskie umieszczane są w gospodarstwie 
rolnym, o którym mowa w § 9 niniejszego Programu. 
 
5. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska prowadzony będzie przez pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy we Fromborku lub podmioty, którym taka usługa została zlecona. 
 
6. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie z zastosowaniem odpowiednich do tego urządzeń i 
środków, które nie będą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani nie będą zadawać im cierpienia. 
Transport odłowionych zwierząt bezdomnych odbywać się będzie przygotowanym do tego celu środkiem 
transportu. 
 

§4.  
1. Bezdomne zwierzęta z terenu Miasta i Gminy Frombork będą umieszczane w Schronisku dla bezdomnych 
zwierząt w Pasłęku, ul. Wojska Polskiego 35, 14-400 Pasłęk. 
 
2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt zapewnia przyjętym zwierzętom opiekę weterynaryjną oraz poddaje te 
zwierzęta zabiegom sterylizacji albo kastracji, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do 
wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 
 
3. Powyższe działania realizowane są na koszt Gminy Frombork w ramach wynagrodzenia za przyjęcie 
jednego zwierzęcia do schroniska, jego utrzymanie oraz przygotowanie zwierzęcia do adopcji. 
 
4 Informacje dotyczące bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska z terenu Miasta i Gminy Frombork 
będą umieszczane na stronach internetowych schroniska, organizacji społecznych, których statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt, stronie internetowej www.frombork.pl oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i 
Gminy we Fromborku. 
 
5. Poszukiwaniem nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt zajmuje się schronisko, o którym mowa w ust.  
1 oraz Urząd Miasta i Gminy we Fromborku przy współudziale wolontariuszy, opiekunów wolno żyjących 
kotów oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

 

§5.  
1. Wolno żyjące koty bytujące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim głównie w pobliżu budynków 
mieszkalnych i gospodarczych, są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się 
gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie powinno się ich wyłapywać, 
lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. 
 
2. Opiekunowie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Frombork po złożeniu w Urzędzie Miasta i Gminy we 
Fromborku deklaracji opiekuna wolno żyjących kotów otrzymają karmę w celu dokarmiania tych zwierząt. 
Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Programu. 
 
3. Ilość wydanej karmy wyniesie maksimum 1 kg w przeliczeniu na jednego wolno żyjącego kota miesięcznie, 
jednak nie więcej niż 20 kg karmy miesięcznie można przekazać na dokarmianie jednemu opiekunowi. 
 
4. Wydawanie karmy opiekunom odbywać się będzie indywidulanie po podpisaniu ,,protokołu zdawczo-
odbiorczego nieodpłatnego przekazania karmy dla wolno żyjących kotów’’. 
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5. Karma wydawana jest za miesiąc, w którym został podpisany protokół i w miarę możliwości za następne 
miesiące. 
 
6. Dokarmianie wolno żyjących kotów odbywać się będzie w terminie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

 

§6.  
1. W celu ograniczenia populacji wolno żyjących kotów na terenie Miasta i Gminy Frombork opiekunowie 
wolno żyjących kotów zlecają lecznicom weterynaryjnym zabiegi sterylizacji, kastracji albo uśpienia ślepych 
miotów tych zwierząt. 
 
2. Gmina  Frombork  pokryje  koszty  sterylizacji,  kastracji,  uśpienia  ślepych  miotów  bądź  leczenia  wolno 

żyjących kotów opiekunowi tych zwierząt po uzyskaniu przez opiekuna skierowania na powyższe zabiegi. 
 
3. Skierowanie na zabieg sterylizacji, kastracji, uśpienia ślepego miotu bądź leczenia wydawane jest przez 
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku i może zostać zrealizowane w lecznicy weterynaryjnej, z którą Gmina 
Frombork ma podpisaną umowę na usługi weterynaryjne. 
 
4. W uzasadnionych przypadkach, kiedy zabieg sterylizacji, kastracji bądź leczenia wymaga natychmiastowego 

wykonania a nie ma możliwości natychmiastowego wykonania takiego zabiegu w lecznicy weterynaryjnej, z 
którą Gmina Frombork ma podpisaną umowę na usługi weterynaryjne skierowanie może zostać zrealizowane 

w innej lecznicy weterynaryjnej po uzgodnieniu takiego przypadku z pracownikiem zatrudnionym na 
stanowisku ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku oraz jeżeli koszt takiego 

zabiegu nie przekracza kwoty ustalonej z lecznicą weterynaryjną, z którą Gmina Frombork ma podpisaną 
umowę na usługi weterynaryjne. 
 
5. Opiekun wolno żyjących kotów doprowadza te zwierzęta do lecznicy weterynaryjnej na zabieg objęty 
skierowaniem i odbiera z niej te zwierzęta po dokonaniu zabiegu. 
 
6. Urząd Miasta i Gminy we Fromborku może wypożyczyć opiekunowi wolno żyjących kotów na okres nie 
dłuższy niż 1 miesiąc klatkę żywołapkę w celu wyłapania wolno żyjących kotów i przetrzymania ich na okres 
rekonwalescencji po zabiegu objętym skierowaniem. Przekazanie klatki następuje po podpisaniu umowy 
użyczenia. 
 
7. Wolno żyjące koty po wykonaniu zabiegu sterylizacji, kastracji bądź leczenia oraz po upływie okresu 
rekonwalescencji, powinny zostać wypuszczone w miejsce ich poprzedniego bytowania. 

 

§7.  
Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt realizuje schronisko, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego 
Programu oraz Urząd Miasta i Gminy we Fromborku poprzez zlecanie przeprowadzania usypiania ślepych 
miotów lecznicy weterynaryjnej, z którą Gmina Frombork ma podpisaną umowę na usługi weterynaryjne. 

 

§8.  
1. Zapewnienie opieki nad zagubionymi albo porzuconymi zwierzętami gospodarskimi będzie realizowane 
poprzez przekazanie ich dla osób prowadzących gospodarstwa rolne, które zgodziły się na objęcie nad nimi 
opieki i odpowiedzialności oraz prowadzą w swoim gospodarstwie chów gatunku przekazywanego tj. 

gospodarstwo rolne w Krzyżewie 1 na terenie Gminy Frombork. 
 
2. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork po wydaniu decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia gospodarskiego 
informuje o wydaniu takiej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz właściwego powiatowego lekarza 
weterynarii dla terenu gdzie zwierzę będzie przekazane. 

 

§9.  
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Frombork będzie realizowane poprzez zlecanie lecznicy weterynaryjnej świadczenia 
takiej opieki. 
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Rozdział 4.  
Zgłaszanie i interwencje w sprawie bezdomnych zwierząt, zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt 

 

§ 10. 1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie  
Gminy Frombork będzie odbywać się do godziny 15:00 pod numerem telefonu 55 244 06 71 (pracownik ds. 
ochrony środowiska Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, pokój nr 11), 
natomiast po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy pod numerem telefonu 997 lub 55 243 72 06 
(Posterunek Policji we Fromborku) albo pod numerami telefonów lecznic weterynaryjnych udostępnionych 

zgodnie z ust. 2. 
 
2. Urząd Miasta i Gminy we Fromborku udostępnia na stronie internetowej frombork.pl oraz 
frombork.samorzady.pl, a także na tablicach ogłoszeniowych numery telefonów do lecznic weterynaryjnych, 
które udzielają pomocy zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Frombork. 

 

Rozdział 5.  
Finansowanie programu 

 

§ 11. 1. W budżecie Gminy Frombork na 2019 rok na realizację zadań związanych z Programem 

zarezerwowano środki w kwocie 37 600,00 zł na następujące działania:  
1) 31 600,00 zł na odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca, 

odpowiedniej opieki weterynaryjnej, sterylizacji i kastracji w schronisku dla bezdomnych zwierząt; 

2) 1 000,00 zł na zakup karmy oraz klatki dla kotów wolno żyjących; 

3) 4 100,00 zł na usługi weterynaryjne;  
4) 900,00 zł na zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zagubionych lub porzuconych zwierząt 

gospodarskich. 
 
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). 
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Załącznik Nr 1 

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy  
Frombork 

 
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork  
ul. Młynarska 5a 

14-530 Frombork 
 
 

 

DEKLARACJA 

OKIEKUNA WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW  
Imię i nazwisko opiekuna wolno żyjących kotów  
 

Adres zamieszkania  
 
 

 

Numer telefonu  
 

Miejsce przebywania wolno żyjących kotów  
 

 

Forma udzielanej opieki  
 
 

 

Ilość kotów wolno żyjących będących pod opieką 

(szt.)  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork zgodnie z ustawą z 
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

.........................................................................  
miejscowość, data 

 
podpis opiekuna społecznego zwierząt 
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Załącznik Nr 2 

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy  
Frombork 

 
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork  
ul. Młynarska 5a 

14-530 Frombork 
 

 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG 

STERYLIZACJI/KASTRACJI/LECZENIA* WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW LUB UŚPIENIE 

ŚLEPYCH MIOTÓW*  
w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i 
Gminy Frombork  
 

Imię i nazwisko opiekuna wolno żyjących kotów 

 

Adres zamieszkania 
 
 

 

Numer telefonu 

 

Ilość kotów wolno żyjących zgłoszonych do 

zabiegu (szt.)  
Rodzaj zabiegu: sterylizacja (szt.) 

kastracja (szt.) 

leczenie (szt.) 

usypianie ślepych miotów (szt.)  
 

Miejsce przebywania wolno żyjących kotów  
 
 

 

Urząd ponosi koszty zabiegów/leczenia tylko kotów wolno żyjących. 

 

Oświadczenie: 

1. Zobowiązuję się do dostarczenia do lecznicy oraz odebrania z lecznicy wolno żyjącego kota 

(szt. …….) i zapewnienia mu opieki na okres rekonwalescencji. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork zgodnie z ustawą z 
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 
 

 

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

 
 

 

......................................................................   
miejscowość, data 

 
podpis opiekuna społecznego zwierząt 
 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta  
i gminy Frombork 

 

 

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

Lecznica weterynaryjna 
 
 

 

SKIEROWANIE 

NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI/LECZENIA* WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW 

LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW*  
w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta i Gminy Frombork 
 

 

Niniejszym  kieruję  wolno  żyjące  koty  zgłoszone  przez  …………………………………na  zabieg 
 
sterylizacji/kastracji/leczenia/uśpienia ślepego miotu* 
 
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu/leczenia : ......................................... szt. 
 
Zwierzęta na zabieg/leczenie zostaną doprowadzone przez: 
 
........................................................................................................................................ 
 
Po wykonaniu zabiegu zwierzęta zostaną odebrane przez: 
 
........................................................................................................................................ 
 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Frombork zgodnie z ustawą z 
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 
 
 
 

.................................................................................  
data i podpis opiekuna społecznego zwierząt 

 

 

.................................................................................  
podpis osoby zatwierdzającej zabieg 

 
 
 
 
 
 

 
* niepotrzebne skreślić 
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