UCHWAŁA Nr XXXI/252/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Działdowo w 2013 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675 ;
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r.
poz. 567; z 2013 r. poz. 153) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002, ze zm. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289
i Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz. 668, i Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 230, poz. 1373; z 2012 r. poz. 908 i poz. 985)
Rada Gminy Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Po zasięgnięciu opinii podmiotów wymienionych w art. 11a ust. 7 pkt 1-3 ustawy o ochronie zwierząt
przyjmuje się Program opieki nad zwierzętamibezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Działdowo w 2013 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Zieliński
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Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy
do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie przez gminę obowiązku zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo w 2013 roku, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Zgodnie z art. 11a
ust. 7 pkt 1 i 3 ww. ustawy projekt
Programu
został przesłany
do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Działdowie oraz Kołom Łowieckim: „DZIK”
w Lidzbarku, „GŁUSZEC” w Nasielsku, „LIS” w Ostródzie, „LOT” w Warszawie, „SZARAK” w Działdowie
„ŚWIT” w Działdowie. Jednocześnie projekt Programu został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Działdowo celem zaopiniowania przez organizacje społeczne działające na obszarze gminy
Działdowo, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (zgodnie z art. 11 a ust. 7 pkt 2 ww.
ustawy).
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/252/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 marca 2013 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Działdowo w 2013 roku.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć mowa w uchwale o:
1) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo w 2013 roku,

bezdomnymi

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Działdowo,
3) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt "CZTERY ŁAPY" Ruska Wieś,
19-300 Ełk, do którego przekazywane są bezdomne zwierzęta domowe z terenu gminy Działdowo na podstawie
zawartej umowy,
4) miejscu czasowego przetrzymania zwierząt – należy przez to rozumieć miejsce czasowego przetrzymania
zwierząt w Uzdowie przy oczyszczalni ścieków, w którym zwierzęta przebywają do czasu odnalezienia
dotychczasowego właściciela lub do czasu ich odbioru przez schronisko,
5) uprawnionym podmiocie – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Gmina posiada zawartą umowę
na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych.
§ 2. Program ma zastosowanie w odniesieniu do zwierząt domowych i gospodarskich przebywających
w administracyjnych granicach Gminy.
§ 3. Celem Programu jest ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu Gminy.
§ 4. 1. Wykonawcami Programu są: Gmina i Schronisko.
2. Współdziałanie w realizacji Programu mogą podjąć organizacje społeczne, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt.
Rozdział 2.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 5. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt realizuje uprawniony podmiot.
2. Odłowione zwierzęta domowe przekazywane są do miejsca czasowego przetrzymania zwierząt, po czym
odbierane są przez Schronisko.
3. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przekazywane są do Gospodarstwa Rolniczo - Hodowlanego, Stanisław
Milewski, Jankowice 17, 14-120 Dąbrówno.
§ 6. Schronisko w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi zapewnia:
1) utrzymanie zwierząt przebywających w schronisku,
2) stały dozór i opiekę weterynaryjną zwierząt, w tym wykonanie obowiązkowych szczepień,
3) prowadzenie ewidencji przyjętych zwierząt,
4) utylizację zwłok zwierząt padłych lub poddanych eutanazji.
§ 7. 1. Gmina w ramach opieki nad
w miejscu czasowego przetrzymania zapewnia:

bezdomnymi

zwierzętami

domowymi

przebywających

1) utrzymanie tych zwierząt,
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2) stały dozór i opiekę weterynaryjną,
3) prowadzenie ewidencji przyjętych zwierząt,
4) utylizację zwłok zwierząt padłych lub poddanych eutanazji.
2. Opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami przebywającym w miejscu czasowego przetrzymania
prowadzi lekarz weterynarii na zlecenie Gminy.
§ 8. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizuje Gmina poprzez:
1) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,
3) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom,
4) tworzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.
2. Opiekę weterynaryjną nad kotami wolno żyjącymi prowadzi lekarz weterynarii na zlecenie Gminy.
3. Rejestr społecznych opiekunów kotów wolno żyjących prowadzony jest przez Wójta Gminy Działdowo.
§ 9. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami poszkodowanymi w wyniku wypadków drogowych
prowadzi lekarz weterynarii na zlecenie Gminy.
2. Usługa weterynaryjna wykonywana w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem zwierzęcia będzie
obejmowała w zależności od potrzeby:
1) dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia w terenie,
2) udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie,
3) podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia,
4) przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji,
5) okresowe przetrzymanie leczonych zwierząt,
6) poddanie zwierzęcia eutanazji,
7) przekazanie zwłok zwierzęcia do utylizacji.
Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 10. 1. Sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt domowych zapewnia Schronisko przed oddaniem
zwierzęcia do adopcji.
2. Sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących przeprowadza lekarz weterynarii na zlecenie Gminy.
3. Koty wolno żyjące w celu sterylizacji lub kastracji doprowadzane będą do lecznicy weterynaryjnej przez
opiekunów
społecznych,
członków
organizacji
społecznych
po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które wystawione będzie przez Wójta Gminy Działdowo.
§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) Schronisko – w przypadku zwierząt bezdomnych,
2) lekarz weterynarii na zlecenie Gminy - w przypadku zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących.
§ 12. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli
i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt domowych osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im
należyte warunki bytowania,
2) Gmina poprzez akcję promocyjną adopcji zwierząt domowych przebywających w miejscu ich czasowego
przetrzymania.
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Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13. 1. Program
w kwocie 45 000 zł.

realizowany

będzie

z funduszy

Gminy

zapisanych

w budżecie

na

rok

2013

2. Powyższe środki wydatkowane będą na:
1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
2) zapewnienie wyłapanym zwierzętom domowym opieki w miejscu czasowego ich przetrzymania oraz
w Schronisku,
3) zapewnienie zwierzętom gospodarskim opieki we wskazanym gospodarstwie rolnym,
4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami poszkodowanymi w wyniku wypadków
drogowych,
6) sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących,
7) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących.
3. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało w sposób
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod
i środków służących osiągnięciu celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją
Programu.
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