UCHWAŁA NR XXII/151/2013
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 8 lutego 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2013
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.1)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na rok 2013.
§ 2. Celami Programu są:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
2)
zapobieganie bezdomności zwierząt.
§ 3.1. Wykonawcą Programu jest Gmina Zławieś Wielka,
2. Funkcję nadzorowania działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat
Rolnictwa, Budownictwa i Planowania Przestrzennego. Wskazany Referat współpracuje
w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko –
weterynaryjnym.
§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt
realizowane jest poprzez istniejące Schronisko dla Zwierząt w Toruniu przy ul.
Przybyszewskiego 3.
§ 5.1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi w przypadku wystąpienia realizowana jest
poprzez:
1) prowadzenie sterylizacji kotek;
2) prowadzenie akcji dokarmiania kotów oraz zapewnienia im wody pitnej w
miejscach ich przebywania;
3) prowadzenie sterylizacji kotek;
4) prowadzenie akcji dokarmiania kotów oraz zapewnienia im wody pitnej w
miejscach ich przebywania;
5) zapewnianiu miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimowym.
2. Zadania, o których mowa w ust.1, realizowane będą przy pomocy organizacji
społecznych zajmujących się przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.
Koordynatorem nadzorującym właściwe wykonanie akcji będzie prowadzący
Schronisko dla Zwierząt w Toruniu.
§ 6.1. Na terenie gminy Zławieś Wielka wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na
zasadzie
stałych
interwencji
oraz
po
otrzymanym
zgłoszeniu
i wykonywane jest przez prowadzącego Schronisko dla Zwierząt.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do
których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką
dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i
bezpieczeństwu ludzi.

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a następnie ich transport do schroniska będą
prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do
wyłapywania i transportu zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt,
a także nie będzie zadawał im cierpienia.
§ 7.1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przeprowadzoną
wyłącznie przez lekarza weterynarii lub w Schronisku dla Zwierząt.
2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od ich
umieszczenia w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna,
oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych
właścicieli.
§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez
prowadzącego Schronisko dla Zwierząt na stronach internetowych Schroniska.
§ 9.1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w
Schronisku dla Zwierząt lub w Lecznicy dla zwierząt.
2. Zwierzę usypiane musi być traktowane w sposób humanitarny, tj. przed podaniem
dożylnego środka usypiającego wymagane jest zastosowanie narkozy.
§ 10.1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich
(w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich), których
nie może przyjąć Schronisko dla Zwierząt, Gmina umieści zwierzę w gospodarstwie rolnym,
w zależności od gatunku zwierzęcia i specyfiki gospodarstwa rolnego.
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie natychmiastowe
starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt realizowany jest poprzez lekarza weterynarii mającego możliwość
świadczenia usług całodobowo – Gabinet Weterynaryjny Andrzej Ryngwelski, Rzęczkowo
49.
§ 12. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.
2. Na realizację zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 38 tys. zł ujętą w budżecie gminy na rok 2013
dla prowadzącego Schronisko dla Zwierząt (wraz z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt).
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Kutnik

________________________________________________________________________
1 Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Dz. U.
z 2005 r. Nr 33, poz.289, Nr 175, poz. 1462, Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Dz. U.
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz.
1373, Dz. U. z 2011r, Nr 230, poz. 1373, Dz. U. z 2012 r. poz. 908, poz. 985)

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/151/2013
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 8 lutego 2013 roku
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w Złejwsi Wielkiej na rok 2013 ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, działania określone w Programie w szczególności dotyczą
psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa..
Bezdomność zwierząt powstaje poprzez porzucanie zwierząt przez ich właścicieli,
niekontrolowane rozmnażanie, brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie sterylizacji
i kastracji.
Obowiązek corocznego uchwalenia Programu został wprowadzony ustawą z dnia 16 września
2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230 poz. 1373, z dnia 27 października 2011 r.). Zadania
opisane w Programie realizowane są przede wszystkim przez prowadzącego Schronisko dla
Zwierząt w ramach obowiązujących umów.
Wprowadzenie programu skutkuje rozszerzeniem obowiązków Gminy dotyczącą:
- kastracji zwierząt w schroniskach,
- zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz
zarządców obwodów łowieckich.
Na realizację Programu w budżecie gminy na rok 2013 przeznaczono 38 tys.zł na
prowadzenie Schroniska oraz wyłapywanie zwierząt.

