
UCHWAŁA NR I/18/20
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pasłęk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm), art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm), Rada Miejska w Pasłęku uchwala co 
następuje: 

§ 1. Po zasięgnięciu wymaganych prawem opinii, uchwala się Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pasłęk, o treści stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. 

§ 3. Traci moc uchwała nr I/8/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 lutego 2019 roku, w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta i Gminy Pasłęk. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Marian Matuszczak



Załącznik do Uchwały Nr I/18/20
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 7 lutego 2020 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI  BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY PASŁĘK

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Realizatorami  Programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na
terenie Miasta i Gminy Pasłęk zwanego dalej także „Programem” są:

1) Burmistrz Pasłęka,
2) Koordynator,  którym  jest  osoba  wskazana  przez  Burmistrza  Pasłęka,  której  powierzono
koordynowanie realizacji zadań programu,
3) schronisko dla zwierząt,  którym jest  schronisko dla zwierząt,  prowadzone przez Warmińsko –
Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu w Pasłęku z siedzibą
przy Pl. Grunwaldzkim 8, 
4) właściciel gospodarstwa rolnego, którym jest gospodarstwo rolne Deonizy i Krystyna Krasińscy,
położone w miejscowości Zielonka Pasłęcka nr 23, 14-400 Pasłęk,
5) społeczni  karmiciele  kotów,  którymi  są  osoby  fizyczne  posiadające  zdolność  do  czynności
prawnych, które w trybie przewidzianym w niniejszym programie zostały wpisane do rejestru społecznych
karmicieli kotów wolo żyjących.

§ 2

Celem niniejszego Programu jest zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

§ 3

1. Na realizację Programu przeznacza się środki finansowe w kwocie 121 500,00 zł., które zostały
ujęte w uchwale Nr X/100/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Pasłęk na 2020 rok.
2. Środki finansowe wymienione w ust. 1 wydatkowane będą na:

1) dotację  dla  podmiotu  prowadzącego  schronisko,  o  którym  mowa  w  §1  pkt  3,  w  kwocie
100.000,00 zł, na realizację w imieniu gminy zadań, o których mowa w § 4 i § 8,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, w kwocie 5.000,00 zł,
3) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów, w kwocie 6.000,00 zł,

4) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, w kwocie 4.000,00 zł,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w
kwocie 6.000,00 zł,
6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, w kwocie 500,00 zł.



Rozdział II
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

§ 4
1. Zadania Gminy w zakresie:

1) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) odławiania bezdomnych zwierząt,
3) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
4) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) usypiania ślepych miotów,

realizuje schronisko dla zwierząt, o którym mowa w § 1 pkt 3, z którym Gmina Pasłęk zawrze umowę na
świadczenie  usług  w zakresie  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt we współpracy z Urzędem Miejskim w Pasłęku.

    2. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zadań wymienionych w ust. 1 zostaną określone  w  umowie
zawartej pomiędzy Gminą Pasłęk, a podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt.

§ 5

1. Zadanie  Gminy w zakresie  opieki  nad  wolno żyjącymi  kotami,  w tym ich  dokarmianie,  realizują
społeczni karmiciele kotów przy współpracy z koordynatorem programu.

2. Dokarmianie kotów wolno żyjących będzie odbywało się w okresie jesienno – zimowym w miesiącach
od listopada do marca.

3. Koordynator  programu prowadzi  rejestr  społecznych  karmicieli  kotów wolno  żyjących,  w którym
zamieszcza  się  następujące  informacje:  imię  i  nazwisko  oraz  miejsce  zamieszkania  społecznego
karmiciela kotów, dokładny adres miejsca przebywania kotów wolno żyjących dokarmianych przez
danego karmiciela kotów oraz liczba dokarmianych przez niego kotów wolno żyjących.

4. Osoby,  które  chcą zostać  społecznymi karmicielami  kotów wolno żyjących składają  w tej  sprawie
pisemną deklarację, na formularzu ustalonym przez Burmistrza Pasłęka.

5. Sterylizacji bądź kastracji kotów wolno żyjących na terenie Miasta i Gminy Pasłęk dokonuje lekarz
weterynarii,  po  dostarczeniu  zwierzęcia  przez  społecznego  karmiciela  kotów  do  przychodni
weterynaryjnej,  z  którą  Gmina  Pasłęk  zawarła  umowę  na  dokonywanie  zabiegów  kastracji  lub
sterylizacji.  Po  przeprowadzonym  zabiegu  społeczni  karmiciele  kotów  umieszczają  zwierzęta  w
miejscach ich dotychczasowego bytowania.

§ 6
Gospodarstwem  rolnym  zapewniającym  miejsce  dla  bezdomnych  zwierząt  gospodarskich  jest
gospodarstwo, o którym mowa w § 1 pkt 4.

§ 7

Całodobowa  opieka  weterynaryjna  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych  z  udziałem  zwierząt,  zapewnia
Przychodnia Weterynaryjna – lek. wet.  Marian Oskroba, ul.  Dworcowa 24, 14 – 400 Pasłęk, na podstawie
zawartej z gminą umowy.



Rozdział III
Zapobieganie bezdomności zwierząt

§ 8

Zapobieganie bezdomności zwierząt, a w szczególności:
1) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych,
2) sterylizację i kastrację zwierząt umieszczonych w schronisku,
3) usypianie ślepych miotów,
realizuje schronisko dla zwierząt, o którym mowa w § 1 pkt 3 we współpracy z koordynatorem programu, o
którym mowa w § 1 pkt 2.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 9

1. Zgłoszenia o zwierzętach bezdomnych z terenu Gminy przyjmuje schronisko dla zwierząt, o którym
mowa w § 1 pkt 3 oraz Burmistrz Pasłęka.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 prowadzą ewidencję zgłoszeń o zwierzętach bezdomnych.

 


	
	



