
UCHWAŁA NR …………………. 

RADY MIASTA BARTOSZYCE 

Z dnia ……………………… 

w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie  Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2018”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z  2017r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie 
zwierząt  (Dz. U. z  2017r. poz. 1840) Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 

Przyjmuje „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2018” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce. 

 

§ 3 

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

Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ……………………… 

      Rady Miasta Bartoszyce z dnia ……………………….  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie 

Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2018 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Bartoszyce 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce; 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt;  

3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

4) ograniczenie populacji  zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów; 

5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                

z udziałem zwierząt; 

8) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku  do zwierząt. 

 

Rozdział 2 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjna sterylizacja albo 

kastracja zwierząt w schronisku , odławianie zwierząt oraz zapewnienie miejsca dla zwierząt 
gospodarskich 

§ 2 

 

1. Bezdomne zwierzęta domowe z terenu miasta Bartoszyce będą umieszczane  w schronisku                 

dla zwierząt w miejscowości Bagienice Małe 45a, 11-700 Mrągowo na podstawie umowy 

zawartej z podmiotem  je prowadzącym. 

2. Zwierzęta w schronisku w ramach zawartej umowy, jeśli nie znaleziono ich właściciela, podlegać 

będą obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem tych, u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów. 

§ 3 

 

1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby,                 

pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 

2. Odławianie oraz transport bezdomnych zwierząt domowych o których mowa  w pkt. 1                   

do schroniska dokonywane będzie przez Firmę Handlowo-Usługową Stanisław Kowalczyk             

ul. Wyszyńskiego 10/37, 11-200 Bartoszyce na podstawie zawartej umowy. 

3. Odławianie oraz transport zwierząt gospodarskich o których mowa w pkt. 1 dokonywane będzie 

przez Pałac i Folwark Galiny, Galiny 110, 11-200 Galiny   na podstawie zawartej umowy. 



4. Zwierzęta gospodarskie będą przetrzymywane w miejscowości Galiny 110, 11-200 Galiny                   

do czasu ustalenia właściciela zwierzęcia gospodarskiego 

5. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce jako 

działanie o charakterze stałym. 

 

Rozdział 3 

Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami oraz usypianie ślepych miotów 

§ 4  

 

1. Gmina Miejska Bartoszyce zapewniać będzie opiekę nad wolno żyjącymi kotami  na terenie 

miasta, w tym ich dokarmianie, w postaci wystawiania karmy w miejscu grupowania się dużej 

ilości kotów przy współpracy z właścicielami lub zarządcami nieruchomości oraz organizacjami 

pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

2. W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu wolno żyjących kotów  przeprowadzane będą 

zabiegi sterylizacji kotek i kastracji kotów przez lekarza weterynarii w gabinecie 

weterynaryjnym„4 Łapy”, ul. Paderewskiego 18 ,11-200 Bartoszyce   na podstawie umowy. 

3. Zabiegi usypiania ślepych miotów będą wykonywane przez lekarza weterynarii w gabinecie 

weterynaryjnym„4 Łapy”, ul. Paderewskiego 18 ,11-200 Bartoszyce   na podstawie umowy.                  

 

Rozdział 4 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 5 

 

1. Poszukiwanie nowych właścicieli do adopcji bezdomnych zwierząt jest realizowane                   

przez schronisko, w którym są przetrzymywane zwierzęta,  podinspektora ds. ochrony zwierząt   

w Urzędzie Miasta Bartoszyce, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz media poprzez następujące działania: 

a) prowadzenie akcji informacyjno-adopcyjnych na portalach społecznościowych Urzędu Miasta 

Bartoszyce (facebook, itp.); 

b) promocja akcji adopcyjnych na stronie internetowej Urzędu Miasta Bartoszyce. 

 

Rozdział 5 

Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt 

§ 6 

 

1. Gmina Miejska Bartoszyce zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną   w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt na drogach, których jest zarządcą. 

2. Koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt 

domowych ponosi Gmina Miejska Bartoszyce. 

 

Rozdział 6 

Edukacja oraz promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku  do zwierząt 

§ 7 

 



Gmina będzie prowadzić działania edukacyjne wśród mieszkańców mające na celu podniesienie 

poziomu wiedzy na temat obowiązków jakie ciążą na właścicielu  oraz promowanie prawidłowych 

postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt między innymi poprzez: 

1) zamieszczanie publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta, rozwieszanie plakatów, 

2) zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą ; 

3) organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, których statutowym 

celem działania jest ochrona zwierząt w celu wymiany informacji i doświadczeń, sporządzenia 

diagnozy problemów i potrzeb oraz wypracowania nowych rozwiązań związanych                     

z problemem zwierząt bezdomnych; 

4) wspieranie kampanii informacyjno-edukacyjnych na rzecz ochrony zwierząt  prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Bartoszyce,                                

zajmujące się ochroną zwierząt. 

 

Rozdział 7 

Wykonawcy programu 

§ 8 

 

1. Działania związane z realizacją programu prowadzą: 

1) Urząd Miasta Bartoszyce; 

2) Straż Miejska w Bartoszycach; 

2.  W realizacji programu mogą uczestniczyć na zasadzie współpracy: 

1) organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

2) opiekunowie społeczni; 

3) placówki oświatowe; 

4) media( lokalne wydawnictwa prasowe, radio, telewizja). 

 
Rozdział 8 

Finansowanie programu 

§ 9 

 

Gmina Miejska Bartoszyce przeznacza na realizację Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bartoszyce na 2018 rok 

kwotę 92 tysiące zł następująco: 

Rozdział 2 

§ 2 pkt.1 i 2 – 20 tysięcy złotych 

§ 3 pkt.2 – 35 tysięcy złotych 

§ 3 pkt.3 i 4 – 1 tysiąc złotych 

Rozdział 3 

§ 4 pkt.1 – 15 tysięcy złotych 

§ 4 pkt.2 i 3 – 20 tysięcy złotych 

Rozdział 5 

§ 6 pkt.1– 1 tysiąc złotych 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr ……………… 

Rady Miasta Bartoszyce z dnia ………………….. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

 

 Program opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt  na terenie Gminy 

Miejskiej Bartoszyce na rok 2018 zgodnie z art. 11 Ustawy   o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997r       

z póź. zmianami reguluje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz wprowadza nowe procedury 

opieki nad zwierzętami przez gminę miejską. Zgodnie z art.11a ust7 projekt Programu został 

przekazany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach                           

oraz do organizacji społecznych tj. Stowarzyszenia na rzecz pomocy zwierzętom i ochrony przyrody 

„Azyl”  w Bartoszycach oraz Fundacji Niechcianych Zwierząt w Bartoszycach. W/w Program wskazuje 

kierunki pomocy bezdomnym zwierzętom na terenie gminy oraz wyznacza zasady postępowania           

za zwierzętami gospodarskimi do czasu ustalenia właściciela. Program ten także określa sposób 

edukacyjny jaki stosowany będzie wobec  bezdomnych zwierząt.  Na realizację programu opieki              

nad zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności  w 2018 roku przeznacza się kwotę 92 tysiące 

złotych.   


