UCHWAŁA NR XXIX/390/2017
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Szemud w 2017 r.
Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 856 z późn. zm) po uzyskaniu opinii, o których mowa w art.11a ust. 8 ustawy
o ochronie zwierząt, Rada Gminy Szemud uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Szemud na rok 2017 o brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/390/2017
Rady Gminy Szemud
z dnia 27 marca 2017 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SZEMUD W 2017 ROKU
Rozdział 1.
Cele programu i ogólne założenia
1.1.
Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska
bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Szemud, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym
zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach
administracyjnych Gminy Szemud
1.2.
Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie
zwierząt (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 856 z późn. zm.), w tym z zachowaniem zasad
humanitaryzmu.
1.3.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Szemud
2. schronisku dla zwierząt, rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami
domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2014 poz. 1539 z póź. zm.)
3. 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;
4. 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;
5. kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w
otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
6. właścicielach zwierząt, należy przez to rozumieć osoby, które faktycznie utrzymują zwierzęta (regularnie
karmią, przetrzymują zwierzęta na swojej nieruchomości);
7. opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę,
i sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Szemud

która

społecznie

pomaga

8. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Szemud na rok 2017
1.4.
Realizacja programu obejmuje w szczególności:
1. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Szemud poprzez umieszczanie zwierząt
domowych w schronisku dla bezpańskich zwierząt, a zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie
rolnym;
2. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
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3. odławianie bezdomnych zwierząt, w tym interwencyjne odławianie;
4. zapewnienie
całodobowej
z udziałem zwierząt;

opieki

weterynaryjnej

w

przypadku

zdarzeń

drogowych

5. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
6. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących poprzez kastrację
sterylizację oraz usypianie ślepych miotów;

i

7. działania prewencyjne w ograniczaniu bezdomności zwierząt, w tym wszczepianie elektronicznego
identyfikatora wraz z wprowadzaniem do bazy danych przy współudziale środków finansowych z budżetu
gminy tj: ok 52 szt. psów wykonywane przy szczepieniu przeciwko wściekliźnie, przez lekarza weterynarii z
którym gmina podpisała umowę: Gabinet Weterynaryjny “Na Słonecznej” Ireneusz Orłowski, 84-242 Luzino
ul. Słoneczna 5, Tel. Kontaktowy 58 678-21-21 ;
8. edukację mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 2.
Odławianie bezdomnych zwierząt
2.1
1. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się w odniesieniu do pojedynczych
zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki zwierząt.
2. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Szemud zajmuje się schronisko, prowadzone przez
OTOZ „Animals” z siedzibą w Bojanie ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Koleczkowo , z którym Gmina Szemud
posiada podpisaną umowę.
3. Zgłoszenie o zwierzęciu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest bezdomne, przyjmuje Urząd
Gminy, który podejmuje działanie zmierzające w pierwszej kolejności do ustalenia jego właściciela bądź
opiekuna. W przypadku nieustalenia właściciela następuje zlecenie odłowienia zwierzęcia i umieszczenia go w
schronisku.
4. Odławianie, o którym mowa w pkt. 2 i 3 odbywa się na zasadach i warunkach określonych w
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r, w sprawie zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r, Nr 116, poz.753).
5. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało odłowione i umieszczone w schronisku,
właściciel ponosi koszty jego odłowu, transportu i umieszczenia w schronisku w tym koszty opieki
weterynaryjnej.
2.2.
Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki, w szczególności:
odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody, właściwego pomieszczenia, opieki weterynaryjnej
ciąży na schronisku.
2.3.
Schronisko aktywnie uczestniczy w działaniach, mających zapewnić bezdomnym zwierzętom stałą
opiekę, w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomości.
Rozdział 3.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
3.1.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w
szczególności psów i kotów, Gmina realizuje:
1. poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji
i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli,
2. poprzez usypianie ślepych miotów przez lekarza weterynarii z którym gmina podpisała umowę: Gabinet
Weterynaryjny “Na Słonecznej” Ireneusz Orłowski, 84-242 Luzino ul. Słoneczna 5, Tel. Kontaktowy 58 67821-21
3. Zwierzęta odłowione i dostarczone do schroniska przed adopcją po ocenie zdrowia przez lekarza
weterynarii podlegać będą obowiązkowej sterylizacji albo kastracji
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4. Koty wolno żyjące będą kierowane na w/w zabiegi, które realizuje Gabinet Weterynaryjny “Na
Słonecznej” Ireneusz Orłowski, 84-242 Luzino ul. Słoneczna 5 Tel. Kontaktowy 58 678-21-21za
pośrednictwem opiekunów społecznych,
5. Zabiegom, o których mowa w pkt.3 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w
schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się ich właściciela bądź opiekuna.
Rozdział 4.
Opieka nad zwierzętami
4.1.
1. Zapewnienie opieki zwierzętom, w tym również zwierzętom bezdomnym, Gmina realizuje poprzez:
a) kierowanie bezdomnych zwierząt, po uprzednim zawarciu umowy w tym zakresie, do schroniska, OTOZ
„Animals” w Dąbrówce k. Wejherowo, Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino.
b) Umieszczenie odebranych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym Pani Wiesławy Wenzel zam.
Kielno ul. Królewska 14.
c) zlecanie odłowu bezdomnych psów i dostarczanie ich do schroniska,
d) współpracę ze służbami weterynaryjnymi,
e) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których działalnością statutową jest ochrona zwierząt,
f) współpracę z kołami łowieckimi działającymi na jej obszarze.
2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt Gmina realizuje poprzez:
a) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji
bezdomnych psów i kotów osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania
poprzez utworzenie na stronie internetowej Gminy Szemud linku kierującego zainteresowanych na stronę
internetową schroniska.
b) promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy Szemud do schroniska, poprzez informacje na stronie
internetowej
o
możliwościach
adopcji
zwierząt.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje OTOZ „Animals” z siedzibą w Bojano ul.
Rzemieślnicza 2, 84-207 Koleczkowo. Podmiot posiada odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną
umowę z Gminą na wykonanie usługi.
6. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazane do schroniska pozostają pod opieką
schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem schroniska.
7. Od momentu przekazania bezdomnych zwierząt do schroniska obowiązki związane ze sterylizacją lub
kastracją zwierząt, poszukiwaniem dla nich właścicieli oraz usypianiem ślepych miotów, przejmuje podmiot
prowadzący schronisko na koszt Gminy Szemud.
8. Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami rannymi zapewnia schronisko.
9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez dokonanie zlecenia lekarzowi weterynarii, z którym Urząd
Gminy posiada podpisaną umowę. Obsługę Gminy Szemud w tym przedmiocie prowadzi – Gabinet
Weterynaryjny “Na Słonecznej” Ireneusz Orłowski, 84-242 Luzino, ul. Słoneczna 5, tel. kontaktowy 58 67821-21
10. W przypadku konieczności prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich po wypadkach drogowych,
gmina
nawiąże
współpracę
z
Ośrodkiem
Rehabilitacji
Dzikich
Zwierząt.
11. Usypianie ślepych miotów zwierząt, Gmina realizuje poprzez zlecanie lekarzowi weterynarii usypiania
ślepych miotów bezdomnych psów i kotów, oraz kotów wolno żyjących, na koszt Gminy. Zadanie to obejmuje
osoby które dowiozą do w/w lekarza weterynarii ślepe mioty i okażą dokument potwierdzający zameldowanie
na terenie Gminy Szemud.
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Rozdział 5.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
1. Koty wolno żyjące, nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym nie należy ich wyłapywać,
wywozić ani utrudniać bytowania w danym miejscu. Koty wolno żyjące są elementem ekosystemu , a ich
obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni.
2. Gmina otoczy opieką koty żyjące na swobodzie, pozostawiając je jednocześnie na wolności w miejscu
ich bytowania, zapobiegając rozmnażaniu poprzez kastrację i sterylizację.
3. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Szemud sprawuje gmina we współpracy ze
społecznymi opiekunami.
4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi Gmina realizuje poprzez:
ñpodejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu
skupisk kotów wolno żyjących
ñdokarmianie poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów).
ñOpiekę medyczną poprzez współpracę z lekarzem weterynarii Gabinet Weterynaryjny “Na Słonecznej”
Ireneusz Orłowski, 84-242 Luzino ul. Słoneczna 5,tel. kontaktowy 58 678-21-21 w przypadku istniejącej
potrzeby podjęcia leczenia kotów wolno żyjących (wydawanie zleceń na ich leczenie i pokrycie kosztów
leczenia z budżetu Gminy),
ñwspółpracę z opiekunami kotów wolno żyjących.
Rozdział 6.
Kampania edukacyjna i formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt
1. Gmina kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie metod walki z bezdomnością zwierząt
domowych i gospodarskich poprzez:
ñkampanie informacyjne propagujące przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt.
ñInformacje o programach adopcyjnych i wolontariacie na rzecz ochrony zwierząt i prowadzenie opieki
nad bezdomnymi psami lub kotami,
ñwspółdziałanie z instytucjami oświaty i kultury mające na celu propagowanie zagadnień związanych z
humanitarnym traktowaniem zwierząt.
2. Gmina podejmie działalność informacyjną wśród mieszkańców, a w szczególności w stosunku do osób
utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie w zakresie obowiązków nałożonych przepisami ustawy o
ochronie zwierząt, podjętej w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
wskazującej sposób sprawowania odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami i ich humanitarnego
traktowania.
3. Gmina wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii prowadzi współpracę z kołami łowieckimi oraz
organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programu edukacyjnego wśród mieszkańców Gminy,
odnoszącego się do zapobiegania bezdomności zwierząt.
Rozdział 7.
Finansowanie programu
1. Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczone są w budżecie Gminy
Szemud na rok 2017.
2. Na realizację programu w 2017 roku przeznacza się kwotę 70 000 zł, przy czym ulega ona rozbiciu na
poszczególne zadania w następujący sposób:
- opieka weterynaryjna i działania interwencyjne na rzecz zwierząt bezdomnych 14.900 zł
- opieka OTOZ ANIMALS 50.000 zł.
- dokarmianie kotów wolno żyjących 2.000 zł.
- działania prewencyjne w tym dofinansowanie wszczepienia elektronicznego identyfikatora
wprowadzeniem do bazy danych 2.100

z

- kampania edukacyjna 2.000 zł.
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3. Powyższa kwota oraz finansowanie poszczególnych zadań może ulec przesunięciom w zależności od
potrzeb wynikających z realizacji programu.
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