
UCHWAŁA NR XXX/326/2013
Rady Miejskiej w Żukowie

z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Żukowo 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
z późn. zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Żukowo w 2013 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Żukowie

Adam Okrój
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/326/2013 
Rady Miejskiej w Żukowie 
z dnia 8 marca 2013 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  

NA TERENIE GMINY ŻUKOWO W 2013 ROKU.  

§ 1. Wprowadzenie  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowo w roku 2013, zwany
dalej Programem, ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość  działań określonych w Programie  dotyczy  psów i  kotów,  ponieważ  skala  bezdomności  tych zwierząt  jest  największa
w Gminie Żukowo. 

§ 2. Zadania w ramach programu  

W ramach Programu Gmina Żukowo realizuje następujące zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym 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) wskazywanie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w wybranym gospodarstwie rolnym; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 3. Wykonawcy programu  

Realizację zadań w ramach programu prowadzą: 

1) Urząd Gminy Żukowo jako koordynator realizacji programu; 
2) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt poprzez współpracę

w zakresie realizacji zadań wymienionych w § 2 pkt 2 i 5; 
3) schronisko dla zwierząt, z którym zostanie zawarta umowa w celu realizacji zadań, o których mowa w programie. 

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt  

Gmina Żukowo zapewni bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Żukowo miejsce w schronisku dla zwierząt.  Informacja
o  schronisku  dla  bezdomnych zwierząt  z terenu  Gminy  Żukowo  zostanie  podana  do  wiadomości  poprzez informację  na  stronie
internetowej Gminy Żukowo oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Żukowo. 

§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami  

1. Gmina Żukowo zapewni opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Żukowo, która będzie realizowana poprzez: 
1) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 
2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących; 
3) zapewnienie dokarmiania poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących: 

a) ilość wydanej karmy wynosi maksimum 0,5 kg w przeliczeniu na jednego wolno żyjącego kota miesięcznie, z zastrzeżeniem, że
jednemu opiekunowi nie przekazuje się więcej niż 10 kg karmy miesięcznie; 

b) wydanie karmy opiekunom odbywa się raz w miesiącu, w dniach od 10 do 15, indywidualnie po podpisaniu protokołu
zdawczo-odbiorczego nieodpłatnego przekazania karmy dla wolno żyjących kotów; 
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c) dokarmianie wolno żyjących kotów odbywa się w okresie jesienno - zimowym; 
d) pisemna informacja o miejscu wydawania karmy zostanie przekazana społecznym opiekunom wolno żyjących kotów. 

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt  

1. Odławianiu podlegają bezdomne zwierzęta domowe i gospodarskie przebywające na terenie Gminy Żukowo. 
2. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Żukowo podlegają stałemu odławianiu. Zgłoszenia od mieszkańców Gminy Żukowo

o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd Gminy Żukowo oraz podmioty, o których mowa w § 3 pkt 2. Informacja o podmiotach
przyjmujących zgłoszenia zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Gminy Żukowo oraz na
tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Żukowo. 

3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał
zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

4. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska. 
5. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego. 

§ 7. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku  

1. Gmina Żukowo zapewnia sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w schronisku, na zasadach ustalonych
z podmiotem prowadzącym schronisko. Sterylizacja i kastracja zwierząt może być wykonywana w lecznicy dla zwierząt. 

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają: 

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna; 
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez informowanie o adopcji na stronie internetowej Gminy
Żukowo oraz współdziałanie ze schroniskiem, oraz podmiotami, o których mowa w § 3 pkt 2. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów  

1. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest w schronisku dla zwierząt lub w lecznicy dla zwierząt. 
2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii. 

§ 10. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym  

1. Gmina Żukowo zapewni miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym przez Gminę Żukowo gospodarstwie
rolnym. 

2. Informacja o gospodarstwie rolnym, o którym mowa w ust. 1, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Żukowo oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żukowo. 

3. Jednocześnie z umieszczeniem bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, Gmina Żukowo podejmie starania
w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

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

1. Gmina Żukowo zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na terenie
wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Żukowo. Opieka weterynaryjna zostanie zapewniona poprzez: 

1) zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w schronisku w ramach możliwości organizacyjnych schroniska, 
2) zawarcie umowy z lekarzem weterynarii. 

2. Informacja o lekarzu weterynarii zapewniającym całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach, o których mowa w ust.
1 zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Gminy Żukowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żukowo. 

§ 12. Finansowanie Programu  

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Żukowo: wydatki dział
900, rozdział 90095, paragraf 4300 i 4210- kwota w wysokości: 204000,00 zł 
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2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), Rada
Gminy  określa  corocznie,  do  31  marca  w  drodze  uchwały  Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności  zwierząt.  Niniejszy  Program został  dostosowany  do  zadań  jakie  nakłada  ustawodawca  na  gminę,  do  warunków
istniejących w Gminie Żukowo oraz środków finansowych, jakie będą  przeznaczone na jego realizację.  Program określa wszystkie
obowiązkowe  zadania  wyszczególnione  w art.  11  a  ust.  1  ustawy  o  ochronie  zwierząt  a  mianowicie:  zapewnienie  bezdomnym
zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt,
sterylizację  i  kastrację  zwierząt  w  schronisku,  poszukiwanie  właścicieli  dla  bezdomnych  zwierząt,  usypianie  ślepych  miotów,
wskazywanie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym, zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.  W Programie określono warunki dokarmiania wolno żyjących
kotów z terenu gminy Żukowo, tj. ustalono okres kiedy będą dokarmiane wolno żyjące koty, przedstawiono zasady wydawania karmy
społecznym karmicielom oraz ustalono maksimum co do ilości wydawanej karmy. 

Zgodnie  z  wymogami  cytowanej  wyżej  ustawy  o  ochronie  zwierząt,  projekt  Programu  został  przekazany  do  zaopiniowania
powiatowemu lekarzowi  weterynarii,  organizacjom społecznym, których statutowym celem jest  ochrona  zwierząt,  działającymi na
terenie Gminy Żukowo oraz zarządcy obwodu łowieckiego działającego na terenie Gminy Żukowo. Instytucje opiniujące złożyły uwagi
dotyczące przyjęcia w projekcie Programu zbyt ogólnych postanowień w zakresie podmiotów, które będą na rzecz Gminy świadczyły
usługi w zakresie opieki nad zwierzętami, tj. brak wskazania konkretnego schroniska, gospodarstwa rolnego i służb weterynaryjnych.
Obecnie trwają  procedury zmierzające do wybrania podmiotów, które będą  świadczyć  na rzecz Gminy usługi w zakresie, o którym
mówi Program. Po ich zakończeniu, informacja o w/w podmiotach, zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Żukowo. 

Uwzględniając  uwagi  Ogólnopolskiego  Towarzystwa  Opieki  nad  Zwierzętami,  w projekcie  Programu  doprecyzowano  wysokość
środków przeznaczonych na realizację Programu. 

Mając na uwadze upływający w dniu 31 marca 2013 r. termin na określenie w drodze uchwały w/w Programu na 2013 rok, przyjęcie
niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
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