UCHWAŁA NR XLII.430.2013
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie : przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na
rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. l, 3, 4, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz 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 2008r. Nr 180, poz.llll i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. lla
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, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 249,
poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r.
Nr 47, poz. 278 z 2011 r., Nr 230, poz. 1373), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Program walki z bezdomnością zwierząt na terenie Gminy Szemud stanowiący załącznik Nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
mgr Grzegorz Lasowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLII.430.2013
Rady Gminy Szemud
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Program walki z bezdomnością zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2013
Rozdział 1.
Cele programu i ogólne założenia
1. 1) Program walki z bezdomnością, zwany dalej „Programem", ma na celu ograniczenie zjawiska
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud zwanej dalej „Gminą ” oraz zapewnienie właściwej
opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym
w granicach administracyjnych Gminy, co do których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela
2) Realizacja programu obejmuje w szczególności:
a) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie ich w Schronisku dla
zwierząt w miejscowości Dąbrówka Gmina Luzino, prowadzonym przez Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska 41/16, 81391 Gdynia, a zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym w miejscowości Dąbrówka ul.
Wodna 1 posiadające nr ewidencyjny gospodarstwa 060545216,
b) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych,
c) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach
internetowych Gminy,
d) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek
następstw zdarzeń drogowych,
e) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.
3) Koszt realizacji zadań wskazanych w pkt. 1.2 ponosi Gmina Szemud
4) Gmina wskazuje, że techniczną organizacją programu po stronie Urzędu Gminy zajmować się będzie
Referat Gospodarki Komunalnej.
5) Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych regulować to będzie umowa z podmiotem
prowadzącym odłów z terenu gminy z którym jest podpisana umowę na dany rok.
6) Na realizację zadań, wskazanych w pkt.1.2 Gmina przeznacza z budżetu środki w wysokości 35 000 zł.
Rozdział 2.
Odławianie bezdomnych zwierząt
2. 1) Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy zajmuje się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą w Gdyni ul. Świetojańska 41/16, 81-391 Gdynia w ramach zawartej
przez Gminę umowy , pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
2) Pracownicy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą w Gdyni
ul. Świętojańska 41/16, 81-391 Gdynia oraz Urzędu - Gminy Referat Gospodarki Komunalnej,
współpracują z Policją w ramach wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 1.2. i Inspekcją
Weterynaryjną.
3) Umowa zawarta przez Gminę z podmiotem, prowadzącym schronisko, określa skutki nienależytego
wykonania wynikających z niej zobowiązań, dotyczących działalności schroniska, w tym ewentualne
kary umowne.
4)
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a) Organy Gminy sprawują nadzór nad działalnością schroniska tak, aby wykonywanie zadań, o których
mowa w pkt. 1.2 oraz pkt. 2.1., odbywało się zgodnie z wymogami humanitarnej ochrony zwierząt.
b) W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska z przepisami prawa, a zwłaszcza z Ustawą
z dn. 21.08.1997 o ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi, organy Gminy niezwłocznie
zawiadamiają właściwe rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych uchybieniach.
5) OTOZ ma obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki,
w szczególności:
- odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody;
- ochrony przed warunkami atmosferycznymi;
- opieki weterynaryjnej, ciąży na Schronisku.
6) Schronisko aktywnie uczestniczy w działaniach, mających zapewnić bezdomnym zwierzętom stałą
opiekę, w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomości.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
3. 1) Wolno żyjące na terenie Gminy koty będą podlegać opiece Gminy
2) W przypadku stwierdzenia miejsc gdzie przebywają wolno żyjące koty, Gmina będzie organizować
dokarmianie, i zapewnia wolno żyjącym kotom pokarm, urządzenia służące do dokarmiania oraz
schronienia w przypadkach uzasadnionych, w wyniku zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców Gminy
. Gmina zapewnia tym zwierzętom również opiekę weterynaryjną i leczenie.
3) W ramach zadań, o których mowa w pkt. 2, Gmina współpracuje z mieszkańcami i organizacjami
społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
4) Pokarm dla bezdomnych kotów będzie wykładany we wcześniej
niestanowiących uciążliwości dla mieszkańców.

wybranych miejscach,

5) Bezdomne koty będą podlegały opiece weterynaryjnej która będzie prowadzona przez wybraną
w wyniku przetargu Przychodnię Weterynaryjną
Rozdział 4.
Adopcje zwierząt
4. 1) Adopcja w rozumieniu Regulaminu oznacza przysposobienie zwierzęcia i zobowiązanie się do stałej
i nieograniczonej w czasie opieki nad nim.
2) Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie bądź za zwrotem wydającemu
podstawowych kosztów opieki medycznej nad zwierzęciem.
3)
a) Osoba, ubiegająca się o adopcję, powinna cechować się znajomością wymogów, dotyczących
sprawowania opieki nad zwierzęciem danego gatunku.
b) W razie wątpliwości, czy osoba, o której mowa w pkt. 4.3.1 jest w stanie sprawować należytą opiekę
nad zwierzęciem, schronisko może przeprowadzić we współpracy z organizacją społeczną, której
statutowym celem jest ochrona zwierząt, wywiad środowiskowy.
c) Gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba, o której mowa w pkt. 4.3.1, nie będzie sprawować
należytej opieki nad zwierzęciem, schronisko ma obowiązek odmówić wydania zwierzęcia.
4) Schronisko ma obowiązek udostępnić osobie, ubiegającej się o adopcję zwierzęcia, ograniczony jedynie
względami bezpieczeństwa dostęp do pomieszczeń, w których zwierzęta są przetrzymywane, za
wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych dla celów kwarantanny bądź trzymania zwierząt
agresywnych.
5) Adopcji podlegają jedynie zwierzęta wysterylizowane chyba, że istnieją szczególne przeciwwskazania,
a zwłaszcza: nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia, oraz posiadające trwałe oznakowanie
elektroniczne – czip.. Umowa adopcyjna zawiera dane osoby odbierającej zwierzę, gatunek, rasę, płeć,
opis i dane szczególne, służące identyfikacji zwierzęcia, a także znaną historię chorób i status prawny
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zwierzęcia (bezdomne, porzucone, oddane do schroniska, zwierzę, które uległo przepadkowi) oraz
zgodę na kontrolę wykonania umowy
6) Poszukiwanie osób chętnych do adopcji odbywa się:
a) za pośrednictwem Internetu;
b) za pomocą ogłoszeń w lokalnych mediach; tj. miesięczniku „Lesok”
c) we współpracy z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi;
Rozdział 5.
Opieka weterynaryjna
5. 1) Opieka weterynaryjna i leczenie odłowionych zwierząt bezdomnych prowadzona będzie przez
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska
41/16, 81-391 Gdynia z lekarzem który ma podpisaną umowę.
2) Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych oraz
bezdomnych kotów realizowana będzie przez Gminę na podstawie zlecenia do Gabinetu
Weterynaryjnego - lek.wet Katarzyna Osmanowska, lek.wet. Monika Szymczak 84-207 Koleczkowo ul.
Sarnia Góra 17
3) Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia Gminie poniesionych
kosztów leczenia
Rozdział 6.
Ewidencja zwierząt
6. 1) Gmina będzie propagować wśród mieszkańców w ramach akcji informacyjnych oraz przez politykę
swoich organów powszechne znakowanie i ewidencjonowanie zwierząt domowych.
Rozdział 7.
Współpraca z mieszkańcami w ramach polityki ograniczania bezdomności zwierząt
7. 1) Gmina kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie metod walki z bezdomnością zwierząt
domowych, w szczególności:
a) uświadamia o korzyściach płynących z wprowadzania danych o zwierzętach i ich właścicielach do
zorganizowanych systemów ewidencyjnych;
b) informuje o programach adopcyjnych;
c) edukuje o zabiegach, zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc
szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej.
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