
UCHWAŁA NR V/13/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Mikołajki na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 122) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ,,Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta i gminy Mikołajki na 2019 rok”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mikołajkach

Antoni Rakus

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 maja 2019 r.

Poz. 2528



                                                                                         Załącznik nr 1 

                                                                                                             do Uchwały Nr V/13/2019 

                                                                                                                   Rady Miejskiej w Mikołajkach 

                                                                                               z dnia 29 marca 2019r. 

 

PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY 

MIKOŁAJKI NA 2019 ROK 

 

Rozdział 1.  

Cele i zadania programu  

 

§ 1. 

1. Program dotyczy zwierząt domowych w szczególności psów i kotów w tym wolno żyjących, 

przebywających na terenie miasta i gminy Mikołajki.   

2. Celem gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Mikołajki jest: 

1) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Mikołajki, 

2) zaczipowanie bezdomnych psów umieszczonych w schronisku,   

3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,  

4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt przez sterylizację  i kastrację,  

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów,  

7) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Mikołajki i umieszczenie ich w 

schronisku,  

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, 

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.  

    

Rozdział 2. 

Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie im opieki 

 i poszukiwanie nowych właścicieli 

 

§ 2. 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym psom realizowane jest poprzez: 

1) sukcesywne odławianie i umieszczanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pudwągach, 

prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie, 

zagubionych i błąkających się po terenie miasta i gminy Mikołajki, z którym Gmina zawarła umowę 

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im dalszej opieki,  

2) zapewnienie właściwych warunków bytowania, w tym elementarnych warunków sanitarnych dla psów 

przebywających w schronisku, tj. prawidłowej egzystencji zgodnie z potrzebami psów ze względu na 

płeć, rasę czy wiek, jak też czystość w boksach,  

3) zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku stałej opieki weterynaryjnej zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj.: 

- kontrola stanu zdrowia,  

- przeprowadzenie 14-dniowej kwarantanny, 

- zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, 

- prowadzenie profilaktyki leczniczej, 

- wykonywanie szczepień wszystkich zwierząt przeciwko wściekliźnie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- obserwacja zwierzęcia, co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie wścieklizną, po ugryzieniu człowieka 

lub zwierzęcia, oraz powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie, 

- w drastycznych przypadkach chorobowych przeprowadzenie eutanazji zwierzęcia w celu skrócenia jego 

cierpień 

4) prowadzenie akcji poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu 

gminy Mikołajki, tj.:  

- poszukiwanie dla bezdomnych psów umieszczonych w schronisku nowych właścicieli, poprzez umieszczanie 

zdjęć wraz z opisem wszystkich psów wyłapanych z terenu miasta i gminy Mikołajki na stronie internetowej 

schroniska oraz urzędu w celach adopcyjnych 

2. Zapewnienie opieki bezdomnym kotom realizowane jest poprzez: 

1) monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie miasta i gminy Mikołajki,   
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2) współpraca ze społecznymi opiekunami kotów w zakresie dokarmiania, a także zapewnienia im 

fachowej opieki weterynaryjnej przez wyłonienie i podpisanie umowy z podmiotami gospodarczymi 

lub gabinetami weterynaryjnymi świadczącymi taki zakres usług,  

3) prowadzenie akcji adopcyjnych bezdomnych kotów, polegających na umieszczaniu ogłoszeń o 

możliwości adopcji na stronie internetowej urzędu oraz organizowaniu zbiórek karm dla bezdomnych 

zwierząt z terenu gminy. 

3. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i humanitarnego 

traktowania zwierząt poprzez: 

- zamieszczanie na stronach internetowych, na plakatach, ulotkach i w apelach treści propagujące takie 

postawy, 

- prowadzenie akcji edukacyjnych podczas imprez targowych, plenerowych, konkursów, prelekcji, wizyt w 

szkołach raz innych wydarzeń, których charakter umożliwia realizację treści zawartych w Programie. 

4. Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt 

domowych, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku. 

5. Tworzenie rejestru tzw. społecznych opiekunów zwierząt, z którymi gmina podpisze umowę na sprawowanie 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

 

Rozdziała 3. 

Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 

 

§ 3. 

1. Zmniejszenie populacji bezdomnych psów realizowane jest poprzez: 

1) wykonanie na koszt Gminy zabiegu sterylizacji/kastracji i czipowania psów przebywających w 

schronisku, zabiegowi sterylizacji/kastracji nie podlega zwierzę w okresie 14 dni od umieszczenia w 

schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna,   

2) wykonanie na koszt Gminy usypiania ślepych miotów przez lekarza weterynarii Janusza Kapryana w 

schronisku dla bezdomnych zwierząt lub w przypadku zdarzeń na terenie gminy w lecznicy dla 

zwierząt, 11-730 Mikołajki, ul. Szkolna 8. 

2.  Zmniejszenie populacji bezdomnych kotów realizowane jest poprzez : 

1)  wykonanie na koszt Gminy zabiegu sterylizacji/ kastracji kotów podwórkowych dostarczonych przez 

społecznych opiekunów, zlecone dla lekarza weterynarii, 

 2) wykonanie na koszt Gminy usypiania ślepych miotów kotów podwórkowych dostarczonych przez 

społecznych opiekunów, przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy dla zwierząt.  

 

Rozdział 4. 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Mikołajki  

 

§ 4. 

1.  Na terenie miasta i gminy Mikołajki prowadzi się wyłapywanie bezdomnych zwierząt w przeciągu całego 

roku po uprzednim zgłoszeniu.  

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

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

szczególności chore lub 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. 

5. Posiadanie przez podmiot gospodarczy zajmujący się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy 

Mikołajki wydanego przez Burmistrza Miasta Mikołajki, zgodnie z art.7 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 

1454) oraz w oparciu o uchwałę Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2015r. 

 

Rozdział 5. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla  

bezdomnych zwierząt gospodarskich 
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§ 5. 

1. Gospodarstwa rolne znajdujące się w miejscowościach Grabówka 15 i Lubiewo 22 przyjmą i zapewnią 

opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami gminy 

Mikołajki, z którymi gmina zawrze porozumienie określające zakres gotowości zapewnienia opieki 

zwierzętom bezdomnym gospodarskim.   

2. Z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego 

właściciela dla tych zwierząt.  

 

Rozdział 6. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

 z udziałem zwierząt 

 

§ 6. 

Zapewnie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych na drogach gminnych z 

udziałem zwierząt realizowany jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii Januszem Kapryan, 11-730 

Mikołajki, ul. Szkolna 8, mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.  

 

Rozdział 7. 

Realizacja programu zapobieganie bezdomności zwierząt na 

 terenie miasta i gminy Mikołajki  

 

§ 7. 

1. Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Mikołajki realizowany będzie przy 

udziale: 

1) schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pudwągach prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie, 

2)  lekarza weterynarii Janusza Kapryan prowadzącego przychodnię weterynaryjną 11-730 Mikołajki, ul. 

Szkolna 8, 

3) społecznych opiekunów bezdomnych zwierząt, którzy będą sprawować tymczasową opiekę nad 

bezdomnymi zwierzętami do czasu przekazania ich do schroniska lub dla nowych właścicieli.      

 

Rozdział 8. 

Finansowanie programu zapobieganie bezdomności zwierząt na 

 terenie miasta i gminy Mikołajki  

 

§ 8. 

Źródła finansowania realizacji programu:  

1) program realizowany będzie ze środków finansowych zapisanych w budżecie na rok 2019 w kwocie 93 

580,00 zł.  

2) Wydatkowanie tych środków będzie realizowane z podmiotami wybranymi do realizacji zadań 

objętych Programem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 

Lp. Zadanie Jednostka 

wykonująca 

Koszt (zł) 

1. Zapewnienie opieki i miejsca w 

schronisku, bądź azylu bezdomnym psom 

wyłapanym z terenu miasta i gminy 

Mikołajki  

Schronisko dla 

bezdomnych zwierząt  

75 000,00 

2. Zabiegi weterynaryjne (kastracja i 

sterylizacja) bezdomnych psów 

wyłapanych z terenu miasta i gminy 

Mikołajki i umieszczonych w schronisku  

Lekarz weterynarii  4 680,00 

3. Zabiegi weterynaryjne 

(kastracja/sterylizacja i usypianie ślepych 

Lekarz weterynarii 5 400,00 
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miotów) kotów wolno żyjących i suk (psa) 

z terenu miasta i gminy Mikołajki  

4. Zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych  z udziałem zwierząt 

Lekarz weterynarii 3 000,00 

5. Umieszczenie zwierząt źle traktowanego w 

gospodarstwie rolnym – koszt leczenia i 

pobytu 

Lekarz weterynarii  500,00 

6. Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 

(psów i wolno żyjących kotów) będących 

pod opieką społecznych opiekunów 

Organizacja 

pozarządowa  

5 000,00 

  Razem  93 580,00 

 

Rozdział 9. 

Sprawozdanie z realizacji programu zapobieganie bezdomności zwierząt na 

 terenie miasta i gminy Mikołajki w 2018 roku  

 

 

Ilość psów odłowionych i przekazanych w okresie od 

01.01.2018r. do 31.12.2018r. do schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Pudwągach 

 

32 szt.  

Ilość psów adoptowanych w okresie od 01.01.2018r. do 

31.12.2018r. ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w 

Pudwągach 

 

16 szt.  

Ilość psów poddanych zabiegom sterylizacji/kastracji w 

okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przebywających w  

schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pudwągach 

 

8 szt.  

Ilość psów poddanych eutanazji w okresie od 01.01.2018r. 

do 31.12.2018r. przebywających w  schronisku dla 

bezdomnych zwierząt w Pudwągach 

 

1 szt.  

Ilość wolno żyjących kotów poddanych zabiegom 

sterylizacji i kastracji  

50 szt. kotek 

12 szt. kocurów  

1 szt. suka (psa)  
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                                                                        Urząd Miasta i Gminy Mikołajki  

         ul. Kolejowa 7 

          11-730 Mikołajki 

 

 

DEKLARACJA 

OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT 

 

Imię i nazwisko opiekuna społecznego zwierząt 

 

 

Adres zamieszkania 

numer telefonu 

 

 

Gatunek zwierząt objętych opieką oraz ich 

liczba  

 

 

 

 

 

Miejsce przebywania zwierząt 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeby wynikających 

z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Mikołajki zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                                 …………………………………………….. 

miejscowość, data                                                                         podpis opiekuna społecznego zwierząt 
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