UCHWAŁA NR XLV/505/22
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

Elektronicznie podpisany przez:
Michał Młotek
dnia 28 marca 2022 r.

z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Iławy w roku 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t. j.) i art.
11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 t. j.), oraz na podstawie
art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019.
poz. 1461 t. j.) po zasięgnięciu opinii działających na obszarze Gminy Miejskiej Iława organizacji społecznych, których statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Iławie,
Rada Miejska w Iławie uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Iławy w roku 2022 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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Załącznik do uchwały Nr XLV/505/22
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 marca 2022 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w 2022
roku.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Iławy w 2022 roku”.
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 żyjącymi na terenie miasta Iławy,
3) wolontariuszach - należy przez to rozumieć osoby, z którymi Gmina Miejska Iława zawarła porozumienie o wolontariacie, na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1057 t.j. z późn. zm.),
4) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale
dotąd pozostawały,
5) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub
odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
6) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie
dzikim).
§ 3. 1. Koordynatorem przedmiotowego programu jest Burmistrz Miasta Iławy, który działania związane
z realizacją programu prowadzi przy pomocy Urzędu oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Iławy oraz organizacji
pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt.
Rozdział 2.
Cel i zadania programu
§ 4. 1. Celem Programu
na terenie miasta Iławy.

jest

opieka
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zwierzętami
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zapobieganie
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2. Zadania priorytetowe Programu to:
a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
b) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
c) odławianie bezdomnych zwierząt,
d) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
e) poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt,
f) usypianie ślepych miotów,
g) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
i) elektroniczne znakowanie (chipowanie) zwierząt, w szczególności psów,
j) promowanie postaw i zachowań przyjaznych zwierzętom poprzez edukację mieszkańców miasta Iławy, w szczególności dzieci
i młodzieży w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, promowania
elektronicznego znakowania, kastracji, sterylizacji a także adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 3.
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapewnienie im miejsca w schronisku
§ 5. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu miasta Iławy, zapewnia się miejsce
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt zlokalizowanym w Iławie przy ul. Komunalnej 2B w Iławie (dalej zwanym Schroniskiem),
prowadzonym samodzielnie przez Gminę Miejską Iława lub poprzez spółkę Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.
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Rozdział 4.
Opieka nad kotami wolno żyjącymi
§ 6. 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 chorym zwierzętom,
2) leczenia zwierząt potrąconych w wypadkach komunikacyjnych,
3) sterylizacji,
4) usypiania ślepych miotów,
5) dokarmiania odpowiednim pokarmem oraz zapewnienia czystej wody,
5. Dokarmianie wolno żyjących kotów bytujących na terenie miasta Iławy realizowane jest przy pomocy opiekunów
społecznych i wolontariuszy.
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) dokarmianie zwierząt będzie limitowane, a karma będzie wydawana przede wszystkim w miesiącach listopad-marzec, będzie
wydawana do wyczerpania zapasów opiekunom społecznym wpisanym do rejestru opiekunów prowadzonym przez
Schronisko w ilości nieprzekraczającej 1 kg karmy na 1 zwierzę na miesiąc na jednego opiekuna społecznego/wolontariusza –
na jednego opiekuna społecznego przypada maksymalnie 5 zwierząt,
§ 7. 1. W celu udzielenia pomocy, przeprowadzenia leczenia i sterylizacji wolno żyjące koty będą sukcesywnie odławiane z
terenu miasta Iławy.
2. Udzielenie pomocy wolno żyjącym kotom odbywa się w miejscu ich bytowania, zaś i sterylizacja przeprowadzana jest przez
lekarza weterynarii zapewniającego zwierzętom przebywającym w Schronisku opiekę weterynaryjną.
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 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 8. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Iławy ma charakter stały.
2. Czynność
odławiania bezdomnych zwierząt
społecznych/wolontariuszy.

przeprowadzana

jest przez pracowników Schroniska, opiekunów

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. Zwierzęta pozostawione bez dozoru, znajdujące się w miejscach publicznych na terenie miasta Iławy, będą traktowane jako
bezdomne.
5. 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 dniowej kwarantannie,
4) wpisaniu do ewidencji zwierząt bezdomnych.
6. Nie wyłapuje się kotów wolno żyjących, chyba że wymagają pomocy weterynaryjnej, bądź jego wyłapanie jest związane
z planowaną kastracją i sterylizacją w ramach kontroli wielkości populacji.
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7. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w § 15.
§ 9. Odłowione zwierzęta oddawane są ich właścicielom lub przekazywane do adopcji.
Rozdział 6.
Obligatoryjna sterylizacja bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt
§ 10. 1. Odłowione z terenu miasta Iławy i przewiezione do Schroniska bezdomne zwierzęta po odbyciu 14 dniowej
kwarantanny poddawane są obowiązkowej sterylizacji.
2. Zabiegi sterylizacji przeprowadzane są przez lekarza weterynarii zapewniającego przebywającym w Schronisku zwierzętom
opiekę weterynaryjną.
3. W ramach zabiegów sterylizacji i kastracji zwierzęta znakowane są poprzez poziome, niewielkie nacięcie krawędzi lewej
małżowiny usznej. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim kotek, co umożliwi ich odróżnienie i uchroni przed zbędnym
odławianiem i inwazyjnymi zabiegami.
4. Nie poddaje się zabiegom sterylizacji i kastracji zbyt młodych zwierząt, bądź tych, których stan zdrowia nie pozwala na
bezpieczne przeprowadzenie zabiegu.
Rozdział 7.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 11. Pracownicy Schroniska w sposób stały, za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej, poszukują
dotychczasowych lub nowych właścicieli bezdomnych zwierząt.
§ 12. W ramach poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt pracownicy Schroniska organizują
i przeprowadzają akcje edukacyjne. Każdorazowo przeprowadzane są wizyty preadopcyjne w celu sprawdzenia warunków,
w jakich docelowo będzie przebywało adoptowane zwierzę.
§ 13. Zachętą do adopcji zwierząt jest zwolnienie z podatku za posiadanie psa przez okres 12 miesięcy, od daty adopcji
zwierzęcia pochodzącego ze schroniska. Zasady zwolnień z podatku określone są odrębną uchwałą.
Rozdział 8.
Usypianie ślepych miotów
§ 14. 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 kotów wolno żyjących.
Rozdział 9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 15. 1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu miasta Iławy zapewnia się miejsce w gospodarstwie rolnym
Pana Konstantego Michalskiego znajdującym się pod adresem Szałkowo 13; 14-200 Iława.
2. Gospodarstwo rolne, o którym mowa w ust. 1, spełnia warunki do
schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną.

przyjęcia zwierząt gospodarskich, zapewniając

im

Rozdział 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 16. 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. Zadaniem podmiotu uprawnionego do
odławiania i transportu zwierząt jest dostarczenie zwierzęcia do weterynarza celem udzielenia niezbędnej pomocy.
3. Usługi weterynaryjne. o których mowa powyżej będą realizowane w Centrum Zdrowia Zwierząt Gabinet Weterynaryjny
Bartosz Drozdowski, ul. Gdańska 10/1, 14-200 Iława.
Rozdział 11.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób ich wydatkowania
§ 17. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Iławy w roku 2021 zabezpieczone zostały w budżecie Miasta Iławy i wynoszą na
2022 rok ogółem 386 025 zł, w tym na:
1) zadania związane z realizacją Programu przez Schronisko - 216 925 zł
2) zapewnienie opieki weterynaryjnej – w łącznej kwocie 110 000 zł, w tym na opiekę dla kotów wolno żyjących w stanach
zagrożenia życia - 10 000 zł, na opiekę dla zwierząt zamieszkujących w schronisku - 100 000 zł,
3) odławianie, transport i zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku lub gospodarstwie rolnym – 10 000 zł
4) elektroniczne znakowanie zwierząt – 1500 zł,
5) usypianie ślepych miotów - 1000 zł,
6) dokarmianie kotów wolno żyjących, zakup karmy – 10 000 zł
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7) zabiegi sterylizacji oraz kastracji – w tym kotów wolno żyjących - 10 000 zł, zwierząt trafiających do schroniska - 25 000 zł.,
8) działania promocyjne i edukacyjne - 500 zł
9) zakup domków dla zwierząt wolno żyjących – 500 zł
10) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim - 500 zł
11) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 100 zł.
Rozdział 12.
Fakultatywne zadania w zwalczaniu bezdomności zwierząt
§ 18. Zaleca się trwałe elektroniczne znakowanie (np. mikrochipem) zwierząt przebywających na terenie miasta Iławy
i uregulowanie obowiązku zarejestrowania zwierzęcia w ogólnokrajowej bazie zwierząt oznakowanych oraz podania aktualnych
danych właściciela.
§ 19. Działania edukacyjne prowadzone będą głównie poprzez opracowywanie i rozpowszechnianie apeli i materiałów
informacyjnych na stronie internetowej rzędu, tablicy ogłoszeń. Za edukację odpowiedzialny jest podmiot prowadzący schronisko.
Rozdział 13.
Postanowienia końcowe
§ 20. Niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
na terenie miasta Iławy w 2022 roku zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy ochronie zwierząt przekazano do zaopiniowania:

zwierząt

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.
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