
UCHWAŁA NR XV/256/20
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2020 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 poz. 122 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez: powiatowego lekarza weterynarii, 
organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze 
Gminy Morąg oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Morąg, 
Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Morąg w 2020 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marek Raćkowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 06 maja 2020 r.

Poz. 2012



                                                                               Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XV/256/20 

                                                   Rady Miejskiej w Morągu 

                                                                                z dnia 27. 03. 2020 r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Morąg w 2020 roku. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i 

gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów przebywających w administracyjnych 

granicach Gminy Morąg. 

 

§ 2 

Celem Programu jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ograniczenie 

zjawiska bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg. 

 

§ 3 

Realizację działań przewidzianych Programem prowadzą przy wzajemnej współpracy: 

1)  Burmistrz  Morąga. 

2) podmiot odławiający bezdomne zwierzęta oraz prowadzący schronisko dla bezdomnych 

zwierząt, z którymi Gmina Morąg zawarła stosowne umowy. 

3) gospodarstwo rolne, które zadeklarowało gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich pod 

opiekę. 

4) służby porządkowe: Komisariat Policji w Morągu oraz Straż Miejska  w Morągu. 

5) lecznica weterynaryjna stosownie do zawartych umów. 

6) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, we współpracy 

z  Gminą Morąg oraz podmiotem prowadzącym schronisko. 
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Rozdział II 

Formy opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 

przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

 

§ 4 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Morąg polega na: 

1) zapewnieniu schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie: 

– zwierząt domowych w schronisku dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Zbożne 

k/Morąga, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Morągu z 

siedzibą pod adresem: ul. Wenecka 1, 14-300 Morąg; koty wolno żyjące będą umieszczane w 

schronisku tylko i wyłącznie w sytuacjach, kiedy zachorowały bądź uległy wypadkom lub 

wymagają opieki z innych uzasadnionych przyczyn; 

– zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym zlokalizowanym pod adresem: Żabi Róg 

74, 14-300 Morąg; 

Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób stały po przyjęciu zgłoszenia 

o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących 

zagrożenie bezpieczeństwa, po ustaleniu miejsca ich przebywania. Odławianie będzie 

odbywało się przez podmiot prowadzący schronisko w miejscowości Zbożne k/Morąga tj. 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Morągu z siedzibą pod adresem: ul. Wenecka 1, 

14-300 Morąg; 

2) zapewnieniu opieki kotom wolno żyjącym oraz ograniczeniu ich populacji poprzez: 

– przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących we współpracy z 

opiekunami tych kotów, którzy po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg 

wystawiony przez Urząd Miejski w Morągu, doprowadzą koty do lecznicy, z którą Gmina 

Morąg zawrze umowę na świadczenie usług weterynaryjnych; każdy zabieg zostanie 

poprzedzony badaniem stanu zdrowia kota, po zabiegu do czasu wybudzenia kota z narkozy 

będzie zapewniona kotu opieka pooperacyjna, w tym zastosowanie środków antyseptycznych, 

– dokarmianie wolno żyjących kotów poprzez nieodpłatne wydawanie opiekunom tych 

zwierząt karmy zakupionej z dotacji Gminy Morąg, 

– zakup i dostarczenie budek dla kotów wolno żyjących do miejsc wskazanych przez 

opiekunów, po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji z właścicielem terenu na ich ustawienie, 

– przyjmowanie do schroniska w celu leczenia kotów wolno żyjących, które zachorowały 

bądź uległy wypadkom lub wymagają opieki z innych uzasadnionych przyczyn, 

3) obligatoryjnym przeprowadzaniu zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt 

przebywających w schronisku w m. Zbożne, 
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4) wykonywaniu elektronicznego znakowania (czipowania) bezdomnych zwierząt 

przebywających w schronisku w m. Zbożne. 

5) poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez: 

– umieszczanie informacji na temat bezdomnych zwierząt na stronie internetowej schroniska 

oraz portalach społecznościowych, 

– organizację imprez promujących adopcję zwierząt oraz współpracę w zakresie znajdowania 

nowych opiekunów z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną 

zwierząt. 

6) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów, które zostały 

znalezione na terenie Gminy Morąg lub urodziły się w schronisku, przez lekarza weterynarii, 

z którym schronisko ma podpisaną umowę. 

7) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom poszkodowanym 

w wyniku wypadków drogowych lub innych zdarzeń losowych przez lecznicę weterynaryjną, 

z którą współpracuje schronisko – Gabinet Weterynaryjny „PUPIL” Edyta Pająk                               

z siedzibą pod adresem: ul. Kujawska 8/2, 14-300 Morąg. 

 

Rozdział III 

Finansowanie Programu 

 

§ 5 

1. Środki finansowe na realizację postanowień Programu zostały zabezpieczone w budżecie 

Gminy Morąg na 2020 rok w kwocie 311 300 zł, z tego: 

– 277 200 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt w miejscowości Zbożne k/Morąga, 

– 12 600 zł na wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt w miejscowości Zbożne k/Morąga, 

– 21 500 zł na realizację pozostałych zadań Programu. 

2. Niniejsze środki wydatkowane będą zgodnie z treścią umów zawartych z wykonawcami 

Programu zgodnie z przepisami: 

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869 z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 
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