
UCHWAŁA NR LI/703/2018
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Nidzica w roku 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875, poz. 2232 i Dz. U. z 2018 r. poz 130) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Nidzica w roku 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Paweł Przybyłek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 1766



 

 

 

 

 

 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Nidzica w roku 2018 

 

Wprowadzenie 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 

poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt). 

 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Nidzicy uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nidzica, zwanego dalej 

„Programem” jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840). 

 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie mowa jest o: 

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Nidzicy, jednostkę organizacyjną przy pomocy 

której Burmistrz Nidzicy wykonuje zadania. 

2) Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Tatary 

30A, 13-100 Nidzica prowadzone przez Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „Osadus” w 

Działdowie, ul. Przemysłowa 61, 13-200 Działdowo,  

3) Stowarzyszeniach, należy przez to rozumieć: 

- Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „4-Łapy” w Nidzicy, ul. Sprzymierzonych 55A, 13-100 

Nidzica; 

- Stowarzyszenie „Psia nadzieja” w Nidzicy, Tatary 30A, 13-100 Nidzica, 

4) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Nidzica w roku 2018, 

5) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które 

uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia 

właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, 

6) 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, 

7) Zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu 

przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 

8) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w 

otoczeniu człowieka w stanie dzikim). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich 

wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego 

schronienia.  

9) Opiekunie społecznym, należy przez to rozumieć osobę sprawującą nieformalną opiekę nad wolno 

żyjącymi kotami. 

§ 2. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Nidzicy. 

§ 3. Realizatorami Programu są: 

Załącznik do uchwały Nr LI/703/2018

Rady Miejskiej w Nidzicy

z dnia 29 marca 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1766



 

1) Burmistrz Nidzicy, przy pomocy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu i 

Straży Miejskiej, 

2) Schronisko, 

3) Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ 2 

Cel i zadania Programu 

§ 4.1. Celem Programu jest: 

a) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

b) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Nidzica, 

c) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt. 

2. Realizacja Programu obejmuje w szczególności: 

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w Schronisku, 

b) opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie, 

c) odławianie bezdomnych zwierząt, 

d) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku, 

e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

f) usypianie ślepych miotów, 

g) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie 

rolnym, 

h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 

 

ROZDZIAŁ 3 

Realizacja zadań 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Nidzica realizują: 

1) Schronisko, poprzez odławianie, transport i przyjmowanie bezdomnych zwierząt domowych, po 

uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem Nidzicy, 

2) Burmistrz Nidzicy, poprzez wskazanie gospodarstwa prowadzonego przez Pana Władysława 

Kopczyńskiego znajdującego się w miejscowości Zabłocie Kanigowskie 13, 13-111 Janowiec 

Kościelny, jako gospodarstwa zapewniającego miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, 

3) Burmistrz Nidzicy, poprzez: zakup karmy, finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz innych 

działań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, 

4) Stowarzyszenia, poprzez poszukiwanie domów dla bezdomnych zwierząt. 

§ 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy dla opiekunów społecznych do wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel; 

2) w miarę możliwości zapewnianie miejsc schronienia, w szczególności na okres zimowy: dostarczanie 

budek dla kotów wolno żyjących do miejsc wskazanych przez opiekunów społecznych, po uprzednim 

uzgodnieniu lokalizacji z właścicielem terenu na ich ustawienie;  

3) wydawanie opiekunom społecznym skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji w zakładzie 

leczniczym dla zwierząt, z którym Burmistrz Nidzicy podpisze umowę; 

4) prowadzenie ewidencji opiekunów społecznych. 

§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt domowych z terenu gminy Nidzica realizuje Schronisko. 

2. Odławianie ma charakter stały i odbywać się będzie w zależności od potrzeb, z inicjatywy Urzędu. 

3. Odławianiem objęte będą zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje 

możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały. 

4. W razie podejrzenia, że zwierzę jest chore lub gdy zachowuje się agresywnie mogą zostać podjęte, pod 

nadzorem lekarza weterynarii, środki szczególne określone w ustawie o ochronie zwierząt. 

5. Odławiane zwierzęta będą niezwłocznie umieszczane w Schronisku. 
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6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego w § 

5 pkt. 2. 

7. Właściciele odłowionych zwierząt mogą je odebrać ze Schroniska, po okazaniu dokumentów 

wskazujących na uprzednie posiadanie zwierzęcia. oraz po uiszczeniu kosztów związanych z ich 

odłowieniem i utrzymaniem, w wysokości wydatków poniesionych przez Gminę. Zwierzę, które nie 

zostanie odebrane przez swojego właściciela w terminie 15 dni od dnia przybycia do Schroniska, może 

być przekazane do adopcji. 

§ 8. Zadania związane z ograniczaniem populacji bezdomnych zwierząt domowych realizowane  

          są przez: 

1) Schronisko, poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych odłowionych  

z terenu gminy Nidzica, 

2) Burmistrza Nidzicy, poprzez finansowanie kastracji i sterylizacji zwierząt bezdomnych domowych 

odłowionych z terenu gminy Nidzica. 

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy Nidzica realizują: 

1) Schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania właścicieli i oddawanie do 

adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im odpowiednie warunki 

bytowe, 

2) Burmistrz Nidzicy, poprzez promocję adopcji oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskania 

nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o możliwości adopcji na stronie internetowej 

www.nidzica.pl oraz w prasie lokalnej, 

3) Stowarzyszenia, poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocji adopcji. 

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: 

1) Schronisko, poprzez zabiegi dokonywane przez lekarza weterynarii, 

2) Burmistrz Nidzicy, poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt. 

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

realizuje Burmistrz Nidzicy, poprzez zawarcie umowy z Janem Wytrążek i Romanem Janem 

Brzozowskim prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny Spółka 

Usługowa: ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica. 

 

ROZDZIAŁ 4 

Edukacja mieszkańców 

§ 12. Burmistrz Nidzicy, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy Nidzica oraz 

Stowarzyszeniami, prowadzi działania edukacyjne, m.in. w zakresie właściwej i odpowiedzialnej opieki 

nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji 

zwierząt bezdomnych. 

 

ROZDZIAŁ 5 

Finansowanie Programu 

§ 13. Środki finansowe przeznaczone i zabezpieczone na realizację zadań wynikających z Programu  

w kwocie 207 000,00 zł (dwieście siedem tysięcy 00/100 zł), w tym: 

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w Schronisku – 160 000,00 zł, 

- opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie - 10 000,00 zł, 

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 

17 000,00 zł, 

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 5 000,00 zł,  

- usługi weterynaryjne w zakresie sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów – 15 000,00 zł. 

§ 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu, zabezpieczone w budżecie gminy 

Nidzica na rok 2018, wydatkowane są poprzez zlecanie usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 
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