Projekt
UCHWAŁA NR………………………
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE
z dnia………………………………….

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2018 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze. zm.), art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz.1840) Rada Miejska w Żukowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2018 roku w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr………………………………..

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY ŻUKOWO W 2018r.
§1
Wprowadzenie
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Żukowo w 2018 roku, 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie;
odławianie bezdomnych zwierząt;
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
usypianie ślepych miotów;
wskazania miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w wybranym gospodarstwie
rolnym;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
9) plan kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów.
§3
Wykonawcy programu
Realizację zadań w ramach programu prowadzą:
1) Urząd Gminy w Żukowie jako koordynator realizacji programu;
2) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowo celem działania
jest ochrona zwierząt poprzez współpracę w zakresie realizacji zadań wymienionych
w § 2 pkt 2 i 5;
3) Schronisko dla zwierząt w Dąbrówce Młyn 30, prowadzone przez Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Bojanie ul. Rzemieślnicza
2, 83-207 Bojano;
4) Społeczni Opiekunowie w zakresie realizacji zadania wymienionego w § 2 pkt 2.

§4
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
Gmina Żukowo zapewni bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Żukowo miejsce
w schronisku dla Zwierząt w Dąbrówce k. Wejherowa, Dąbrowa Młyn 30, 84-242 Luzino,
prowadzonym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą
w Bojanie ul. Rzemieślnicza 2, 83-207 Bojano.
§5
Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Żukowo
1. Gmina Żukowo zapewni opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Żukowo,
która będzie realizowana poprzez:
1) Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
3) Zapewnienie dokarmiana poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom
kotów wolno żyjących na niżej określonych zasadach;
a) Ilość wydanej karmy wynosi maksimum 1 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;
c) Dokarmianie wolno żyjących kotów odbywa się w okresie jesienno-zimowym
(w miesiącach od września do końca marca);
d) Pisemna informacja o miejscu wydawania karmy zostanie przekazana społecznym
opiekunom wolno żyjących kotów.

§6

1.

2.

3.

4.
5.

Odławianie bezdomnym zwierząt
Odławianiu podlegają bezdomne zwierzęta domowe i gospodarskie przebywające
na terenie Gminy Żukowo. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Żukowo
zajmuje się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą
w Bojanie.
Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Żukowo podlegają stałemu odławianiu. Zgłoszenia
od mieszkańców Gminy Żukowo o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd Gminy
w Żukowie oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą
w Bojanie ul. Rzemieślnicza 2.
Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt,
a także nie będzie zadawał im cierpienia.
Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska.
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.
2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie 14 dni 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 lecznicy
dla zwierząt.
2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii.

§10
Wskazanie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w wybranym gospodarstwie
rolnym
1. Gmina Żukowo zapewnia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich
w gospodarstwie rolnym w Rutkach.
2. 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
Gmina Żukowo zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt, na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami
Gminy Żukowo. Opieka weterynaryjna jest realizowana przez Gabinet Weterynaryjny
„Domina” Mirosław Dera, ul. Pożarna 7, 83-330 Żukowo.

§12
Zapewnienie kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów z obszaru Gminy Żukowo.
1. Gmina Żukowo zapewnia kastrację i sterylizację wolno żyjących kotów z obszaru
Gminy Żukowo, będących pod opieką Społecznych Opiekunów.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowana przez lekarza weterynarii.
3. Ilość zabiegów określonych w ust. 1 będzie limitowana wysokością środków
przeznaczonych na ten cel w Budżecie Gminy Żukowo.

§13
Finansowanie Programu
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są
w budżecie Gminy Żukowo: wydatki dział 900, rozdział 90095, paragrafu 4210, 4300,2360
– kwota w wysokości 201480 zł.
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. 2017 r.
poz. 1579 ze. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze. zm.).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 1840) 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 oraz
ust. 3a ustawy o ochronie zwierząt a mianowicie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku
opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym dokarmianie, sterylizacja oraz kastracja,
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,
8) 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 Opiekunom oraz ustalono maksimum co do ilości wydawanej
karmy. Dodatkowo w związku z planem redukcji liczebnej wolno żyjących kotów
wprowadzono możliwość kastracji i sterylizacji tych zwierząt, które pozostają pod opieką
Społecznych Opiekunów.
Zgodnie z wymogami cytowanej wyżej ustawy o ochronie zwierząt, projekt Programu
został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii w Kartuzach,
Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt Animals z siedzibą w Bojanie,
Stowarzyszeniu Obrony Zwierząt z siedzibą Jędrzejów, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami
w Polsce – Inspektorat Okręgowy w Gdańsku, dzierżawcom i zarządcą obwodów łowieckich,
działających na obszarze gminy Żukowo. Projekt niniejszego Programu został poddany
konsultacjom z ochrona zwierząt poprzez zamieszczenie na stronie www.bip.zukowo.pl
w formie ogłoszenia. Wniesione uwagi …………………………………………………………………………………..
Mając na uwadze upływający w dniu 31 marca 2018 roku termin na określenie
w drodze uchwały w/w Programu na 2018 rok, przyjęcie niniejszej uchwały jest konieczne
i uzasadnione.

Burmistrz
Wojciech Kankowski

