UCHWAŁA NR IV/24/2015
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2015.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 856)
RADA GMINY SZEMUD uchwala,
co następuje :
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Szemud na rok 2015”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym woj.
Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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Zał cznik do uchwały Nr IV/24/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ TAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNO CI
ZWIERZ T NA TERENIE GMINY SZEMUD W 2015 ROKU
Rozdział 1.
Cele programu i ogólne zało enia
1.1.
Program walki z bezdomno ci zwierz t, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska
bezdomno ci zwierz t domowych na terenie Gminy Szemud, zapewnienie wła ciwej opieki bezdomnym
zwierz tom domowym i gospodarskim oraz wolno yj cym kotom, przebywaj cym w granicach
administracyjnych Gminy Szemud
1.2.
Realizacja programu odbywa si zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o
ochronie zwierz t (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 856), w szczególno ci z zachowaniem
zasad humanitaryzmu.
1.3.

1. „Bezdomne zwierz ” oznacza zwierz domowe lub gospodarskie, które zostało porzucone, uciekło,
b d zabł kało si i nie ma mo liwo ci ustalenia jego wła ciciela.

2. „Schronisko” oznacza miejsce przeznaczone do opieki nad zwierz tami domowymi spełniaj ce
warunki okre lone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierz t oraz zwalczaniu
chorób zaka nych zwierz t.(tekst jedn.Dz.U. 2014, poz. 1539)
3. „Wskazane gospodarstwo rolne” – oznacza gospodarstwo, które zapewnia miejsce dla zwierz t
gospodarskich oraz odpowiednie warunki ich bytowania, w tym minimalnych norm powierzchni
okre lonych w obowi zuj cych w tym zakresie przepisach.
1.4.
Realizacja programu obejmuje w szczególno ci:

1. zapewnienie opieki bezdomnym zwierz tom z terenu Gminy Szemud poprzez
umieszczanie zwierz t domowych w schronisku dla bezpa skich zwierz t a
zwierz t gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym;
2. poszukiwanie nowych wła cicieli dla bezdomnych zwierz t;
3. odławianie bezdomnych zwierz t, w tym interwencyjne odławianie;
4. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarze drogowych z udziałem
zwierz t;
5. sprawowanie opieki nad kotami wolno yj cymi, w tym ich dokarmianie;
6. ograniczenie populacji bezdomnych zwierz t oraz kotów wolno yj cych poprzez kastracj i
sterylizacj ;
7. edukacj mieszka ców Gminy w zakresie opieki nad zwierz tami.

Rozdział 2.
Odławianie bezdomnych zwierz t
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2.1.
1. Odławianiem bezdomnych zwierz t winien zajmowa si podmiot, zarejestrowany u powiatowego
lekarza weterynarii i spełnia wymogi Rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymaga weterynaryjnych dla prowadzenia
działalno ci w zakresie zarobkowego przewozu zwierz t lub przewozu zwierz t wykonywanego
w zwi zku z prowadzeniem innej działalno ci gospodarczej (Dz.U. 2004 r. nr 100, poz. 1012)
2. Odławianiem bezdomnych zwierz t z terenu Gminy Szemud zajmuje si schronisko, prowadzone
przez OTOZ „Animals” z siedzib w 84-200 Bojano, ul. Rzemie lnicza 2, z którym Gmina Szemud
posiada podpisan umow .
3. Organ gminy podaje do publicznej wiadomo ci w sposób zwyczajowo przyj ty, co najmniej
na 21 dni przed planowanym terminem rozpocz cia wyłapywania zwierz t bezdomnych
*
termin wyłapywania
*
granice terenu obj te wyłapywaniem
*
adres schroniska w którym b d umieszczone zwierz ta po wyłapaniu
*
podmiot wykonuj cy wyłapywanie.
4. W przypadku ustalenia wła ciciela zwierz cia, które zostało odłowione i umieszczone w schronisku,
wła ciciel ponosi koszty jego odłowu, transportu i umieszczenia w schronisku w tym koszty opieki
weterynaryjnej.
2.2.
Obowi zek zapewnienia zwierz tom przebywaj cym w schronisku wła ciwej opieki, w szczególno ci:
odpowiedniego po ywienia i dost pu do wie ej wody, wła ciwego pomieszczenia, opieki
weterynaryjnej ci y na schronisku.
2.3.
Schronisko aktywnie uczestniczy w działaniach, maj cych zapewni bezdomnym zwierz tom stał
opiek , w szczególno ci poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomo ci.
Rozdział 3.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierz t
3.1.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierz t poprzez sterylizacje i kastracj zwierz t domowych,
w szczególno ci psów i kotów, Gmina realizuje:

1. poprzez prowadzenie akcji zach caj cej wła cicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów
sterylizacji i kastracji, przy pełnej odpłatno ci kosztów zabiegów ponoszonych przez wła cicieli,

2. za po rednictwem opiekunów kotów wolno yj cych i skierowanie do lekarza
weterynarii w celu dokonania zabiegów sterylizacji lub ich kastracji Gabinet Weterynaryjny
“Na Słonecznej” Ireneusz Orłowski, 84-242 Luzino ul. Słoneczna 5 Tel. Kontaktowy 58 676-21-21
3. poprzez usypianie lepych miotów przez lekarza weterynarii z którym gmina podpisała umow
Gabinet Weterynaryjny “Na Słonecznej” Ireneusz Orłowski, 84-242 Luzino ul. Słoneczna
5,
Tel. Kontaktowy 58 676-21-21
4. Zwierz ta odłowione i dostarczone do schroniska przed adopcj po ocenie zdrowia przez lekarza
weterynarii podlega b d obowi zkowej sterylizacji albo kastracji
Rozdział 4.
Opieka nad zwierz tami
4.1.
1. Zapewnienie opieki zwierz tom, w tym równie zwierz tom bezdomnym, Gmina
realizuje poprzez:
a) kierowanie bezdomnych zwierz t, po uprzednim zawarciu umowy w tym
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zakresie, do schroniska, OTOZ „Animals” z siedzib w 81-391 Gdynia ul. wi toja ska 41/16

b) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz t
gospodarskich,
c) zlecanie odłowu bezdomnych psów i dostarczanie ich do schroniska,
d) współprac ze słu bami weterynaryjnymi,
e) współprac z organizacjami pozarz dowymi, których działalno ci statutow
jest ochrona zwierz t,
f) współprac z kołami łowieckimi działaj cymi na jej obszarze.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno yj cymi Gmina realizuje poprzez:

a) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno yj cych, w tym opieki
lekarskiej oraz ich dokarmianie;

b) współprac z lekarzem weterynarii Gabinet Weterynaryjny “Na Słonecznej” Ireneusz Orłowski, 84242 Luzino ul. Słoneczna 5,Tel. Kontaktowy 58 676-21-21 w przypadku istniej cej potrzeby
podj cia leczenia kotów wolno yj cych (wydawanie zlece na ich leczenie i pokrycie kosztów
leczenia z bud etu Gminy),
c) współprac z opiekunami kotów wolno yj cych.
d) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów).
3. Poszukiwanie nowych wła cicieli dla bezdomnych zwierz t Gmina realizuje poprzez:

a) prowadzenie działa zmierzaj cych do pozyskiwania nowych wła cicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych psów osobom zainteresowanym
i zdolnym zapewni im nale yte warunki bytowania poprzez utworzenie na stronie internetowej
Gminy Szemud linku kieruj cego zainteresowanych na stron internetow schroniska.
b) promocj adopcji zwierz t przyj tych z terenu Gminy Szemud do schroniska,
poprzez informacje na stronie internetowej o mo liwo ciach adopcji zwierz t.
4. Odławianie bezdomnych zwierz t z terenu Gminy realizuje uprawniony podmiot posiadaj cy odpowiednie
kwalifikacje i sprz t oraz podpisan umow z Gmin na wykonanie usługi.
5. Bezdomne odłowione zwierz ta dostarczane i przekazane do schroniska pozostaj pod opiek schroniska,
po wcze niejszym uzgodnieniu z kierownictwem schroniska.
6. Od momentu przekazania bezdomnych zwierz t do schroniska obowi zki zwi zane ze
sterylizacj
lub kastracj zwierz t, poszukiwaniem dla nich wła cicieli oraz usypianiem lepych miotów, przejmuje
podmiot prowadz cy schronisko na koszt Gminy Szemud.
7.

Opiek

weterynaryjn

nad

zwierz tami

rannymi

zapewnia

schronisko.

8. Bezdomne i niehumanitarnie traktowane zwierz ta gospodarskie b d odbierane
wła cicielom i przekazane do wskazanego przez gmin gospodarstwa rolnego z którym uprzednio
podpisano porozumienie. Obsług Gminy Szemud w tym zakresie prowadzi Gospodarstwo Rolne –
Wiesława
Wenzel
84-208,
Kielno
ul.
Królewska
14
tel.
Kont.
506-140-926
9.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarze drogowych z udziałem
bezdomnych zwierz t realizuje Gmina poprzez dokonanie zlecenia lekarzowi weterynarii, z którym
Urz d Gminy posiada podpisan umow . Obsług Gminy Szemud w tym przedmiocie prowadzi –
Gabinet Weterynaryjny “Na Słonecznej” Ireneusz Orłowski, 84-242 Luzino
ul. Słoneczna 5, Tel.
Kontaktowy
58
676-21-21

10. W przypadku konieczno ci prowadzenia rehabilitacji zwierz t dzikich po wypadkach drogowych, gmina
nawi e
współprac
z
O rodkiem
Rehabilitacji
Dzikich
Zwierz t.
11. Usypianie lepych miotów zwierz t, Gmina realizuje poprzez zlecanie lekarzowi
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weterynarii usypiania lepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno yj cych, na koszt Gminy.
Zadanie to obejmuje osoby które dowioz do w/w lekarza weterynarii lepe mioty i oka dokument
potwierdzaj cy zameldowanie na terenie Gminy Szemud
Rozdział 5.
Edukacja mieszka ców

1. Gmina wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii nawi e współprac z kołami łowieckimi oraz
organizacjami pozarz dowymi w zakresie realizacji programu edukacyjnego w ród mieszka ców
Gminy, odnosz cego si do zapobiegania bezdomno ci zwierz t.
2. Gmina podejmie działalno informacyjn w ród mieszka ców, a w szczególno ci w stosunku do
osób utrzymuj cych zwierz ta domowe i gospodarskie w zakresie obowi zków nało onych
przepisami ustawy o ochronie zwierz t, podj tej w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czysto ci
i porz dku w gminach, wskazuj cej sposób sprawowania odpowiedzialnej i wła ciwej opieki nad
zwierz tami i ich humanitarnego traktowania.
Rozdział 6.
Finansowanie programu

1.

rodki finansowe na realizacj zada okre lonych w Programie zabezpieczone s w bud ecie Gminy
Szemud na rok 2015.
2. Na realizacj programu w 2015 roku przeznacza si kwot 37 000 zł, przy czym ulega ona rozbiciu
na
poszczególne
zadania
w
nast puj cy
sposób:
- Usypianie lepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno yj cych z terenu Gminy Szemud –
600 zł;
- Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarze
drogowych z udziałem bezdomnych zwierz t oraz zwierz t dziko yj cych – 4 400 zł;
- Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno yj cych, w tym opieki
lekarskiej oraz ich dokarmiania – 3000 zł;
- Podejmowanie wszelkich działa zwi zanych ze zwierz tami bezdomnymi z terenu Gminy
Szemud, okre lonych w niniejszym programie – 29 000 zł.
3. Powy sza kwota jak te finansowanie poszczególnych zada mo e ulec przesuni ciom w zale no ci
od potrzeb wynikaj cych z działania programu.
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