Podpisany przez:
Michal Mlotek
dnia 22 lutego 2021 r.

UCHWAŁA NR XXX/331/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Iławy w roku 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)
i art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn.zm.), Rada Miejska w Iławie
uchwala Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku
2021, o następującej treści:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Iławy w roku 2021”.
2. Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy
Miejskiej Iława, w tym w szczególności do bezdomnych psów i wolno żyjących kotów.
§ 2. Ilekroć mowa jest o:
1) Programie – należy przez to rozumieć program, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2) opiekunie społecznym - należy przez to rozumieć pełnoletniego mieszkańca miasta Iławy, który dobrowolnie zobowiąże się do
sprawowania opieki nad kotami wolno bytującymi na terenie miasta Iławy, wpisanego do rejestru opiekunów społecznych
zwierząt, prowadzonym przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Iławie.
Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 3. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu miasta Iławy zapewnia się miejsce
w prowadzonym przez Iławskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Patrol Interwencyjny" - Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
zlokalizowanym w Iławie przy ul. Komunalnej 2B, dalej zwanym Schroniskiem.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§ 4. 1. Działania w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami skierowane są do opiekunów społecznych.
2. Celem opieki nad kotami wolno żyjącymi jest:
1) pomoc w przetrwaniu kotów w trudnych warunkach pogodowych,
2) tworzenie warunków do godnego współistnienia kotów i ludzi,
3) wykorzystanie populacji wolno żyjących kotów do walki z plagą gryzoni.
3. Gmina Miejska Iława poprzez Schronisko prowadzi działania związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami między innymi
poprzez dostarczanie domków dla kotów wolno żyjących.
4. Schronisko sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie miasta Iławy w zakresie:
1) udzielania pomocy weterynaryjnej,
2) leczenia zwierząt chorych oraz potrąconych w wypadkach komunikacyjnych,
3) sterylizacji,
4) usypiania ślepych miotów.
5. Dokarmianie wolno żyjących kotów bytujących na terenie miasta Iławy realizowane jest przy pomocy opiekunów
społecznych.
6. Gmina Miejska Iława poprzez Schronisko będzie dokarmiać koty wolno żyjące w okresie zimowym oraz całorocznie koty,
które z uwagi na wiek i stan zdrowia mają utrudnione pobieranie pokarmu, w sposób naturalny na następujących zasadach:
1) koty będą dokarmiane w miejscach sprawowania opieki przez opiekuna społecznego,
2) karma będzie wydawana do wyczerpania zapasów opiekunom społecznym wpisanym do rejestru opiekunów prowadzonym
przez Schronisko.
§ 5. 1. W celu udzielenia pomocy, przeprowadzenia leczenia i sterylizacji wolno żyjące koty będą sukcesywnie odławiane
z terenu miasta Iławy przez pracowników Schroniska.
2. Udzielenie pomocy wolno żyjącym kotom odbywa się w miejscu ich bytowania, zaś leczenie i sterylizacja przeprowadzana
jest przez lekarza weterynarii zapewniającego zwierzętom przebywającym w Schronisku opiekę weterynaryjną.
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3. Odławianie wolno żyjących kotów może odbywać się przy pomocy inspektorów organizacji społecznej, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, jak również osób opiekujących się tymi zwierzętami na co dzień, które zobowiążą się do
udzielenia pomocy w ich odłowieniu.
4. Po zakończeniu leczenia lub przeprowadzeniu sterylizacji wolno żyjące koty umieszczane są w miejscu, z którego zostały
odłowione.
Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Iławy ma charakter stały.
2. Czynność odławiania bezdomnych zwierząt przeprowadzana jest przez pracowników Schroniska.
3. 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.
4. Odłowione zwierzęta domowe są przewożone i przetrzymywane w Schronisku, gdzie poddawane są:
1) oględzinom lekarza weterynarii, który zapewnia zwierzętom przebywającym w Schronisku opiekę weterynaryjną, i który na tej
podstawie podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu,
2) odpowiedniemu leczeniu na podstawie decyzji lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt. 1,
3) 14-to dniowej kwarantannie,
4) wpisaniu do ewidencji zwierząt bezdomnych.
5. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w § 12.
§ 7. Odłowione zwierzęta oddawane są ich właścicielom lub przekazywane do adopcji.
Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt
§ 8. 1. Odłowione z terenu miasta Iławy i przewiezione do Schroniska bezdomne zwierzęta po odbyciu 14-to dniowej
kwarantanny poddawane są obowiązkowej sterylizacji.
2. Zabiegi sterylizacji przeprowadzane są przez lekarza weterynarii zapewniającego przebywającym w Schronisku zwierzętom
opiekę weterynaryjną.
Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 9. Pracownicy Schroniska w sposób stały, za pomocą dostępnych środków komunikacji np. Internetu, poszukują
dotychczasowych lub nowych właścicieli bezdomnych zwierząt.
§ 10. W ramach poszukiwania
i przeprowadzają akcje edukacyjne.

nowych

właścicieli

dla

bezdomnych

zwierząt

pracownicy

Schroniska

organizują

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów
§ 11. 1. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt lekarz weterynarii zapewniający zwierzętom przebywającym
w Schronisku opiekę weterynaryjną, dokonuje usypiania ślepych miotów, które trafią do Schroniska lub w nim się urodzą oraz
prowadzi szczegółową dokumentację w tym zakresie.
2. Usypianie ślepych miotów dotyczy również wolno żyjących kotów.
Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 12. 1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu miasta Iławy zapewnia się miejsce w gospodarstwie rolnym
znajdującym się pod adresem: Szałkowo 13.
2. Gospodarstwo rolne, o którym mowa w ust. 1, spełnia warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich, zapewniając im
schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną.
Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 13. 1. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną.
2. Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych realizowana jest przez lekarza
weterynarii zapewniającego zwierzętom przebywającym w Schronisku opiekę weterynaryjną.
Rozdział 10.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób ich wydatkowania
§ 14. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Iławy w roku 2020 zabezpieczone zostały w budżecie Miasta Iławy i wynoszą na 2021 rok
ogółem 378500 zł, w tym na:
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1) zadania związane z realizacją Programu przez Schronisko – 378 000 zł
2) działania promocyjne i edukacyjne – 500 zł
Rozdział 11.
Postanowienia końcowe
§ 15. Traci moc uchwała Nr XVIII/191/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2020.
§ 16. Niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy
w roku 2021 zgodnie z art. 11a ust. 7 przekazano do zaopiniowania:
1) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Iławie,
2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze Gminy Miejskiej
Iława,
3) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Miejskiej Iława.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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