
UCHWAŁA NR VII/43/19
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Tuchola w 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11a ust. 1-3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 122, ze zm.),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Tuchola w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Joppek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 2075



Załącznik do uchwały Nr VII/43/19

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 29 marca 2019 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Tucholi, jednostkę organizacyjną, przy pomocy 
której Burmistrz Tucholi wykonuje zadania,

2) Gmina - należy przez to rozumieć gminę Tuchola,

3) Wydział Ochrony Środowiska - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego 
w Tucholi,

4) schronisku - należy przez to rozumieć schronisko w Kościerzynie, należące do Fundacji „ANIMALSI” 
z siedzibą w Gdańsku, do którego gmina Tuchola dostarcza, bezdomne psy i koty,

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 ich 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) zwierzęta gospodarskie - należy przez to rozumieć:

- koniowate - zwierzęta gatunków: koń i osioł,

- bydło - zwierzęta gatunków: bydło domowe i bawoły,

- jeleniowate - zwierzęta z gatunków: jeleń szlachetny, jeleń sika i daniel, utrzymywane w warunkach 
fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, 
o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej,

- drób,

- świnie,

- owce,

- kozy,

- pszczołę miodną,

- zwierzęta futerkowe,

8) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim),

9) programie - należy przez to rozumieć niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchola w 2019 r.

§ 2.  

1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Tucholi, za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Tucholia.

2. Realizatorami Programu są:

a) na poziomie gminy Tuchola - Burmistrz Tucholi, za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska,
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b) schronisko.

Cel i zadania Programu

§ 3.  

1. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Tuchola.

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 dla 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.

Opieka nad zwierzętami

§ 4.  Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, Gmina realizuje poprzez 
powierzenie Schronisku zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie Gmina realizuje:

a) poprzez zakup i wydawanie karmy wolontariuszom, którzy sprawują opiekę nad kotami wolno żyjącymi,

b) poprzez finansowanie leczenia chorych zwierząt w Przychodni Weterynaryjnej Maria Łukaszewicz ul. 
Kołlataja 7, 89-500 Tuchola i Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Magdalena Bochańska, ul Sarnia 10 89-
500 Tuchola.

§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują:

a) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez przedstawicieli 
Gminy,

b) Wydział Ochrony Środowiska, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, z siedzibą położoną 
w miejscowości Pod Lasem 9, Gmina Tuchola, posiadającego budynki inwentarskie, na terenie którego 
nie jest prowadzona produkcja zwierzęca, zapewniającego miejsce dla zwierząt.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

a) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 
bytowania,

b) Wolontariusze,

c) Wydział Ochrony Środowiska, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 
właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy.

Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 8. 1. Podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania wyłapywania bezdomnych psów i innych zwierząt 
są:
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a) Pracownicy Gminy poprzez patrole w terenie oraz na otrzymane zgłoszenie od mieszkańców z terenu 
Gminy. Bezdomne zwierzęta domowe są przewożone do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych 
również do zakładów leczniczych,

b) Wolontariusze, w przypadku kotów wolno żyjących.

2. Psy i inne zwierzęta, pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych, traktowane będą jako 
bezdomne, odławiane i odwożone do Schroniska.

3. Odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie w sposób stały, poprzez patrole oraz 
w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych 
lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.

Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących

§ 9. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów, realizują:

a) Schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do 
Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, 
z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek,

b) Wydział Ochrony Środowiska, poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do 
wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz zapewnienie właścicielom psów i kotów, którzy 
zamieszkują na terenie Gminy, dofinansowania w wysokości 100% kosztów sterylizacji samic i kastracji 
samców, w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie. Dofinansowaniu podlegają tylko i wyłącznie zabiegi 
wykonane w porozumieniu i za zgodą pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.

2. Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów przysługuje osobom, które oznakowały 
elektronicznie psa oraz poddały go szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

3. Ograniczanie populacji kotów wolno żyjących, poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji, 
w gabinetach weterynaryjnych, realizuje Wydział Ochrony Środowiska.

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt realizują:

a) Schronisko, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,

b) Wydział Ochrony Środowiska, poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności 
psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy, przez:

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztof Łukaszewicz

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Magdalena Bochańska,

c) Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto Gabinetu Weterynaryjnego, o którym 
mowa w § 10 pkt b, na podstawie dokumentów zawierających fakturę/rachunek wystawiony przez zakład 
leczniczy dla zwierząt oraz w/w oświadczenie o poddaniu suki/kotki zabiegowi sterylizacji.

Opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizują:

a) schronisko, poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w schronisku,

b) Wydział Ochrony Środowiska, poprzez zapewnienie dyżuru lekarza w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. 
Magdalena Bochańska i Przychodni Weterynaryjnej Maria Łukaszewicz w zakresie opieki weterynaryjnej, 
udzielanej zwierzętom poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych i kotom wolno żyjącym z terenu 
Gminy.

Finansowanie Programu
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§ 12. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 
Gminy.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w Programie na 
rok 2019 wynosi 103.000,00 zł w tym:

- partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i koszty wyłapywania – 77.000,00 zł

- zakup materiałów (karma itp. ) – 3.000,00 zł

- usługi weterynaryjne – 23.000,00 zł

3. Środki, których mowa w ust. 2, przeznaczone będą na realizację zadań, o których mowa w niniejszym 
Programie, a ich wydatkowanie będzie odbywało się w sposób celowy i oszczędny, w oparciu o postanowienia 
zawartych umów, o których mowa w niniejszym Programie, i na podstawie dokumentów księgowych 
(rachunków, faktur) dokumentujących poniesione koszty z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych 
efektów oraz optymalizację doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 2075


		2019-04-04T10:23:01+0000
	Polska
	Agnieszka Makara
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




