
Projekt …….

UCHWAŁA Nr XXII/...../2013
RADY GMINY LISEWO

z dnia 27 lutego 2013 r.

w  sprawie  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2013 r.

      Na podstawie art. 11 ust. 1 i 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz .U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, 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 oraz z 2012 r. poz. 908 i 985), po zaopiniowaniu przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmnie,   dzierżawców obwodów łowieckich: Koło
Łowieckie  „HUBERT”,  ul.  Szosa  Grudziądzka  16,  86-200  Chełmno,  Wojskowe  Koło
Łowieckie  Nr  227  „BAŻANT”,  Oś.  Kopernika  6/59,  86-200  Chełmno,  Koło  Łowieckie
„ORZEŁ”,  ul.  Fiałka  3/4,  86-200  Chełmno  oraz  Toruńskie  Towarzystwo  Ochrony  Praw
Zwierząt,  ul.  Mickiewicza  49,  87-100  Toruń,   którego  statutowym  celem  działania  jest
ochrona zwierząt uchwala się, co następuje:

      §  1.  Uchwala  się  Program opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Lisewo na 2013 r. Program  stanowi załącznik do
uchwały.

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lisewo

Mieczysław Szymborski

Projektodawca:  Wójt Gminy Lisewo – Jerzy Cabaj;
Projekt sporządził; Kazimierz Kowal.

Uzasadnienie: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) nałożyła na gminy obowiązek zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom i  ich  wyłapywanie  oraz  określenia  przez  Radę Gminy w drodze
uchwały  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobieganiu  bezdomności
zwierząt.  W  związku  z  powyższym  istnieje  potrzeba  podjęcia  uchwały  spełniającej
wymagania cytowanej na wstępie ustawy.



                                                                           załącznik do uchwały 
                                                                          Rady  Gminy  Lisewo 

                                    Nr XXII/.........../2013 
                                                                                               z dnia 27 lutego 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Lisewo  w 2013 r.

§ 1
Celem  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2013 r. zwanego dalej  Programem jest zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
Program określa zadania  priorytetowe związane z opieką nad zwierzętami  bezdomnymi oraz
z zapobieganie bezdomności zwierząt. 

§ 2
1.  Bezdomne  zwierzęta  będą  wyłapywane  i  przewożone   przystosowanym  samochodem
zapewniającym odpowiednie warunki na okres transportu do schroniska w Węgrowie, 86-302
Grudziądz  4,  którego właścicielem jest  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel”  z
siedzibą w Grudziądzu przy ul. Nad Torem 1 , z którym zawarto  umowę. Zwierzęta będą
wyłapywane przez pracowników schroniska.
2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy opieki realizowane będzie  poprzez:
1) przyjmowanie zgłoszeń o  błąkających się  zwierzętach pod  wskazany przez Wójta Gminy
     adres;
 2) odławianie (zbieranie) z terenu gminy  psów bezdomnych,  zagubionych, wałęsających się
     lub pozostających bez opieki właściciela.

§ 3
1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt następowało będzie poprzez sterylizację albo
kastrację zwierząt oraz usypianie ślepych miotów.
2. Przeprowadzać należy  zabiegi sterylizacji albo kastracji wyłapanych zwierząt, z wyjątkiem
zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan
zdrowia. Usypianie ślepych miotów wykonywać będzie  podmiot   z którym zawarto umowę.

§ 4
1.  Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie poprzez:  
 a).  zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;
 b). podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji 
      pozarządowych, poprzez realizację zadań  publicznych;
 c). odławianie bezdomnych kotów.
2. Dokarmianie wolno żyjących  kotów realizowane  będzie przez  Urząd Gminy w  Lisewie. 

§ 5
Prowadzone  będą   działania,  zmierzające  do  pozyskiwania  nowych  właścicieli  dla
bezdomnych  zwierząt.  Informacja  o  zwierzętach  oczekujących  na  adopcję   będzie
prezentowana na stronie internetowej Gminy.



§ 6
Zapewnienia  się   całodobową  opiekę  weterynaryjną  w  przypadku  zdarzeń  drogowych  z
udziałem zwierząt. Zwierzęta poszkodowane w wyniku zdarzeń   drogowych przekazywane
będą  za  odrębnym  zleceniem  najbliższemu  lekarzowi  weterynarii,  po  zawarciu  odrębnej
umowy.

§ 7
Bezdomne  zwierzęta  gospodarskie  przekazywane  będą  do  gospodarstwa  rolnego  Pana
Mariana Rozwadowskiego zam. Strucfoń 13, 86-230 Lisewo, zapewniającego im opiekę oraz
właściwe zdrowotne i dobrostanowe warunki bytowania.

§ 8
1. Program finansowany będzie  ze środków finansowych budżetu gminy Lisewo.
2. Wysokości środków  na realizację Programu oraz ich przeznaczenie określa  tabela:

Zadanie Środki finansowe 
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt  
ograniczanie populacji bezdomnych 
zwierząt poprzez sterylizację i kastrację 
zwierząt oraz usypianie ślepych miotów

2000,00 zł

 - opieka nad wolno żyjącymi kotami, w 
tym ich dokarmianie

300,00 zł

- zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt

600,00 zł

- zapewnienie miejsca dla zwierząt 
gospodarskich

300,00 zł

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Lisewo

                                                                           Mieczysław Szymborski


