
 

 

UCHWAŁA NR V/39/19 

RADY MIEJSKIEJ W WIELBARKU 

z dnia 28 marca 2019 r. 

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

zwierząt na terenie gminy Wielbark 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. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 i poz. 1629) oraz art. 11 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) Rada Miejska w Wielbarku uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wielbark w 2019 roku” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielbarka. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Robert Marek Kwiatkowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Poz. 1870



Załącznik  

do uchwały Nr V/39/19 

Rady Miejskiej w Wielbarku 

z dnia 28 marca 2019 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Wielbark w 2019 roku 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt gospodarskich i domowych 

w szczególności do bezdomnych psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy 

Wielbark. 

2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielbark oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

3. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, 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 przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

9) edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

4. Funkcję koordynatora działań określonych w niniejszym Programie pełni Referat Inwestycji, 

Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wielbarku. 

5. Realizatorami Programu są: 

1) Gmina Wielbark; 

2) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt, podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych psów i kotów we współpracy 

z organami Inspekcji Weterynaryjnej; 

3) jednostki oświatowe z terenu Gminy Wielbark. 

§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt gmina realizuje 

poprzez współpracę ze schroniskiem dla zwierząt „Nadzieja” w Napierkach 53, 13-111 Janowiec Kościelny. 

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w schronisku określa Regulamin Schroniska dla 

Zwierząt w Napierkach. 

§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie. 

1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania, szczególnie w okresach 

trudnych niekorzystnych warunków atmosferycznych (jesień, zima i wiosna) 

3) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku. 
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2. Gmina prowadzi dokarmianie kotów wolno żyjących w sytuacjach, gdy brak takiego dokarmiania będzie 

mógł spowodować poważne, negatywne skutki dla zdrowia zwierząt. 

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

1. Na terenie Gminy Wielbark obowiązuje wyłapywanie bezdomnych zwierząt w sposób „stały, na 

interwencję”. 

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się 

lub zostały porzucone przez człowieka 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 lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

3. Czynność odławiania bezdomnych zwierząt oraz ich transport do schroniska Gmina realizuje poprzez 

udzielanie jednorazowych zleceń dostępnemu w danym czasie wyspecjalizowanemu podmiotowi. 

4. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie 

będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im 

cierpienia. 

5. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt. 

6. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom: 

1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii; 

2) pomocy lekarsko-weterynaryjnej; 

3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę; 

4) po zakończeniu kwarantanny zwierzęta poddawane są niezbędnym szczepieniom profilaktycznym. 

§ 5. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt. 

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku zgodnie z Regulaminem 

Schroniska dla Zwierząt „Nadzieja” w Napierkach. 

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają: 

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się 

właściciela lub opiekuna; 

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub 

wiek. 

4. Zabiegi obligatoryjne sterylizacji i kastracji zwierząt w schronisku wykonywane są na koszt Gminy. 

5. Leczenie, kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących na terenie Gminy Wielbark będzie dokonywane 

na koszt Gminy w sposób stały w zależności od potrzeb (zdarzenia) przez lekarza weterynarii. 

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych jest realizowane przez schronisko, 

poprzez przekazanie zwierząt przebywających w schronisku do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt 

przeznaczonych do adopcji na stronie schroniska, organizację imprez promujących adopcję zwierząt oraz 

współpracę w zakresie znajdowania nowych opiekunów z organizacjami pozarządowymi, statutowo 

zajmującymi się ochroną zwierząt. 

2. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie schronisko podejmuje próbę ustalenia 

dotychczasowego właściciela, poprzez sprawdzenie danych zapisanych w bazie danych identyfikujących 

właściciela oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania zagubionego zwierzęcia. 

3. Zwierzęta przebywające w schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu 14 - dniowej 

kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko - weterynaryjnych zgodnie z Regulaminem Schroniska. 

4. Adoptować zwierzęta ze schroniska może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości, po 

podpisaniu umowy adopcyjnej. 
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5. W przypadku zwierząt gospodarskich poszukiwanie właściciela bezdomnego zwierzęcia odbywa się 

poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Gminy - przez okres 7 dni od daty 

umieszczenia zwierzęcia w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w § 8. 

6. W przypadku zwierząt bezdomnych też zamieszczane są informacje na stronie internetowej Gminy. 

7. W sprawach adopcji zwierząt bezdomnych Gmina współpracuje z organizacjami takimi jak: fundacje, 

stowarzyszenia, towarzystwa miłośników zwierząt zajmujących się ochroną zwierząt, szkołami oraz osobami 

fizycznymi. 

§ 7. Usypianie ślepych miotów. 

1. Usypianie ślepych miotów: 

1) może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt lub w Gabinecie Weterynarii 

Pana Marka Kacprzaka ul. Sprzymierzonych 1, 12-160 Wielbark. 

2) zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia - łagodnie i przyjaźnie, sam zabieg 

uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny. 

3) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 

odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

4) dotyczy również wolno żyjących kotów. 

§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

1. Wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Borki Wielbarskie 15, spełniające 

odpowiednie warunki sanitarno-bytowe, określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 poz. 1967), w celu zapewnienia miejsca 

dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy, z którym Gmina zawiera stosowna umowę w razie zaistnienia 

takiej sytuacji. 

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

Gmina realizuje w ramach zawartej umowy z Gabinetem Weterynaryjnym Marek Kacprzak, ul. 

Sprzymierzonych 1 w Wielbarku. 

2. Gmina ponosi koszty opieki weterynaryjnej, także w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

posiadających właściciela, gdy kontakt z właścicielem jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej 

pomocy. 

3. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi jest zobowiązany do zwrócenia kosztów jego leczenia. 

§ 10. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

1. W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno- informacyjnym przy 

współpracy z organizacjami wymienionymi w § 1 pkt 7: 

1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego 

traktowania; 

2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów; 

3) propagowanie adopcji zwierząt domowych; 

4) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie w pierwszej 

kolejności adoptowania, a następnie zakupu zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów 

z legalnych źródeł. 

§ 11. Finansowanie Programu 

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina. 

2. Środki finansowe przeznaczone na realizacje Programu zabezpieczone zostały w budżecie Gminy na 

2019 rok i wynoszą 50 000,00 zł. 
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3. Niniejsze środki wydatkowane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.). 
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