
UCHWAŁA NR VII/46/19
RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko”

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) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)  
uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Osmański

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 maja 2019 r.

Poz. 2333



 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/46/19 
Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 28 marca 2019 r. 

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta i Gminy Tolkmicko 
 

 
Rozdział 1. 

 
Cele programu i ogólne założenia 

 
§1 
 

1. Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska 
bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko oraz zapewnienie właściwej opieki 
bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach 
administracyjnych Gminy Tolkmicko. 

 
§2 
 

1. „Bezdomne zwierzę” oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie, które zostało porzucone, uciekło, bądź 
zabłąkało się i nie ma możliwości ustalenia jego właściciela. Dotyczy to również wolno żyjących kotów. 
 

§3 
 

Realizacja programu odbywa się zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 122). 
 

§4 
 

1. Realizacja programu obejmuje w szczególności: 
a) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w Schronisku 
dla zwierząt w Pasłęku, zwanym dalej „schroniskiem”, a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie rolnym 
Pana Marka Atłas w Chojnowie, zwanym dalej „gospodarstwem”; 
b) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych; 
c) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych 
Gminy Tolkmicko; 
d) prowadzenie opłacanej z budżetu Gminy Tolkmicko sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych oraz wolno 
żyjących kotów; 
e) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw 
zdarzeń drogowych; 
f) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami; 
g) usypianie ślepych miotów. 
 
2. Koszt realizacji zadań, wskazanych w § 4 ust. 1, ponosi Gmina Tolkmicko. 
 

§5 
 

1. Na realizację zadań, wskazanych w §4, Gmina Tolkmicko  przeznacza z budżetu środki w wysokości: 
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25 000,00 zł, (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 
2. Z ogólnych wydatków przeznacza się : 
   a) opieka nad zwierzętami bezdomnymi   – 21 000 zł 
       (w tym bezdomne zwierzęta gospodarskie)   
   b) wyłapywanie psów        –   1 000 zł 
   c) usługi weterynaryjne     –   3 000 zł 

 
 

Rozdział 2. 
 

Odławianie bezdomnych zwierząt 
 

§6 
 

Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tolkmicko zajmuje się schronisko. 
 

§7 
 

Pracownicy schroniska współpracują w ramach wykonywania zadań, o których mowa w §4 ust. 1 oraz §6 z 
pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku oraz Policją. 
 

§8 
 

Umowa zawarta z podmiotem, prowadzącym schronisko, określa skutki nienależytego wykonania 
wynikających z niej zobowiązań, dotyczących działalności schroniska, w tym ewentualne kary umowne. 

 
§9 
 

1. Organy gminy sprawują nadzór nad działalnością schroniska, bacząc, aby wykonywanie zadań, o których 
mowa w §4 ust. 2 oraz §6, odbywało się zgodnie z wymogami humanitarnej ochrony zwierząt. 
 
2. W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska z przepisami prawa, organy gminy niezwłocznie 
zawiadamiają właściwe rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych uchybieniach. 

 
§10 

 
Schronisko aktywnie uczestniczy w działaniach, mających zapewnić bezdomnym zwierzętom stałą opiekę, 
w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomości. 
 

§ 11 
 

1. Zwierzę w schronisku może zostać poddane eutanazji w ramach usypiania ślepych miotów  
w celu kontroli populacji oraz z innych przyczyn (np. wypadku lub ciężkiej nieuleczalnej choroby). 

2. O konieczności przeprowadzenia zabiegu orzeka lekarz weterynarii. 
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Rozdział 3. 
 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 
 

§12 
 
Wolno żyjące koty na terenie Gminy Tolkmicko podlegają opiece Gminy. 

 
§13 

 
Gmina Tolkmicko zapewnia wolno żyjącym kotom pokarm w okresie zimowym, urządzenia służące 
do dokarmiania. 

 
§14 

 
1. Gmina  finansuje zabiegi, zmierzające do trwałego pozbawienia wolno żyjących kotów zdolności płodzenia 
poprzez kastrację lub sterylizację. 
 
2. Zwierzę, poddane zabiegowi, o którym mowa w §4 ust. 1, powinno zostać niezwłocznie po zakończeniu 
okresu rekonwalescencji wypuszczone do miejsca, w którym zostało schwytane. 
 

§15 
 
W ramach zadań, o których mowa w §3 i §4 ust. 1, Gmina współpracuje z mieszkańcami  
i organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 
 

§16 
 

Władze Gminy zachęcają opiekunów kotów do czynnej pomocy przy wyłapywaniu kotów w celu 
przeprowadzenia zabiegów, o których mowa w §4 ust. 1. 
 
 

Rozdział 4. 
 

Adopcje zwierząt  
 

§17 
 

1. Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania opieki nad 
zwierzęciem bezdomnym pochodzącym z terenu Gminy Tolkmicko. 
2. Sprawowanie opieki nad zwierzęciem może mieć postać stałą i nieograniczoną w czasie, zmierzającą do 
nabycia zwierzęcia na własność, zwaną dalej „adopcją”. 
 

§18 
 
Poszukiwanie osób chętnych do adopcji oraz sprawowania opieki w domu tymczasowym odbywa się: 
a) za pośrednictwem Internetu; 
b) za pomocą ogłoszeń w lokalnych mediach; 
c) we współpracy z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi. 
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Rozdział 5. 
 

Opieka weterynaryjna 
 

§19 
 

1. Gmina zapewnia i finansuje całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim 
jest niemożliwy a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy. 
 
2. Gmina zapewnia i finansuje eutanazję ślepych miotów bezdomnych psów i kotów.  
 
3. Opieka weterynaryjna dla bezdomnych, nie znajdujących się w schronisku, zwierząt oraz wolno żyjących 
kotów realizowana jest na podstawie porozumienia z Lecznicą Weterynaryjną w Milejewie.  
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