UCHWAŁA

NR XXXIV/250/l7
RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 19901' o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 20161'. poz. 446 ze zm. ) oraz art. lla ustawy z dnia 21 sierpnia 19971'.
o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 20131'. poz. 856 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje

się

bezdomności zwierząt

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
na terenie Gminy Skwierzyna stanowiący załącznik do niniejszej

uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po
Województwa Lubuskiego.

upływie

14 dni od publikacji w Dzienniku

Urzędowym

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Jc\~~C

Id: RLFEA-SXFBX- YPHXN-BWLBK-UFISL. Uchwalony

Strona I

Załącznik

do Uchwały Nr XXXIV1250/l7

Rady Miejskiej wSkwierzynie
z dnia 23 marca 2017 r.
Program opieki nad

zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Skwierzyna

§ 1. Wprowadzenie
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Skwierzyna, zwany w dalszej części Programem, jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt.
2. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym
w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych gminy Skwierzyna
w rozumieniu art. lla ust 1 i ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) ponieważ skala
bezdomności tych zwierząt jest szczególnie ważna i zauważalna w skali całego kraju.
3. W programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami art.11a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856).

§ 2. Zadania programu
Celem niniejszego programu jest zapewnienie opieki bezdomnym
Skwierzyna poprzez realizację następujących zadań:
1. odławianie bezdomnych

zwierzętom

z terenu gminy

zwierząt,

2. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku,
3. sprawowanie opieki nad wolno

żyjącymi

kotami,

4. obligatoryjna sterylizacja bezdomnych zwierząt,
5. usypianie

ślepych

6. zapewnienie

miotów,

całodobowej

opieki weterynaryjnej w przypadkach

zdarzeń

drogowych z udziałem

zwierząt,

7. zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8. zapobieganie

bezdomności

oraz poszukiwanie nowych

właścicieli

dla bezdomnych zwierząt.

§ 3. Finansowanie programu
1. Środki fmansowe przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na
terenie gminy Skwierzyna w 2017 roku wynoszą łącznie 100 OOO,OOzł ( Dział: 900, Rozdział: 90095, §
4300) z czego:
1) 42 500,00zł przeznacza się na zadania związane z odławianiem bezdomnych zwierząt
i utrzymaniem ich w schronisku, w tym również utrzymanie zwierząt w schronisku, które zostały
odłowione w latach 2013-20l6r,
2) 2 OOO,OOzł przeznacza
),

się

na dokarmianie wolno

żyjących

kotów ( zakup karmy w okresie zimowym

3) 54 OOO,OOzł przeznacza się na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opiekę nad zwierzętami chorymi,
4) 500,00 zł przeznacza się na zadania

związane
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5) 1 OOO,OOzł przeznacza się na zadania związane z zapobieganiem
gminy Skwierzyna (zabiegi sterylizacji / kastracji)
2. Zakłada

bezdomności zwierząt

się możliwość zwiększenia środków

większej ilości zdarzeń

z udziałem zwierząt

na realizację programu w przypadku
w danym roku budżetowym.

na terenie

wystąpienia

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Skwierzyna ma charakter stały i następuje
w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz w sposób nie zadający im
cierpienia.
2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której
opieką zwierzę dotąd pozostawało.

3. Informację o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Referat Komunalny i Ochrony Środowiska
w Skwierzynie, który po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności informuje schronisko
o konieczności jego odłowienia.
4. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska dla bezdomnych

zwierząt.

5. Czynności odławiania zwierząt domowych na terenie gminy Skwierzyna przeprowadzane są na
podstawie zawartej umowy przez firmę VET-ZOO SERWIS ul. M. Konopnickiej 62,64-980 Trzcianka,
która w zakresie swej działalności ma odławianie bezdomnych zwierząt.
6. Odławianie

zwierząt

prowadzone jest za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie
stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
7. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.
8. Po

odłowieniu zwierzęta podlegają

w szczególności następującym czynnościom i zabiegom:

a) ocena stanu zdrowia przez lekarza weterynarii,
b) pomoc lekarsko - weterynaryjna,
c) umieszczenie w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę.
9. Po okresie kwarantanny następuje trwałe oznakowanie zwierząt
z obowiązującymi przepisami prawa oraz niezbędne szczepienia profilaktyczne.

w sposób

zgodny

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku
Zgodnie z podpisaną umową Gmina Skwierzyna zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom
w schronisku prowadzonym przez firmę VET-ZOO SERWIS ul. M. Konopnickiej 62, 64-980
Trzcianka.

§ 6. Opieka nad wolno

żyjącymi

kotami

1. Koty wolno żyjące stanowią element ekosystemu miejskiego. Ich obecność zapobiega
rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Z uwagi na powyższe nie należy ich wywozić, lecz
stwarzać im warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Pomimo tego, iż na
terenie gminy Skwierzyna nie obserwuje się występowania dużej ilości kotów dzikich niniejszy program
również uwzględnia ich potrzeby. Realizacja programu dotyczącego dzikich kotów polega na ich
wyłapaniu,
poddaniu obligatoryjnej sterylizacji/kastracji, szczepieniu przeciwko wściekliźnie
i wypuszczeniu na wolność w miejscu odłowienia. W przypadku kotów bezdomnych oswojonych, po ich
złapaniu i zbadaniu kolejnym etapem będzie zapewnienie im opieki aż do czasu adopcji.
2. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym ich zdrowotności, gmina Skwierzyna
finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz podstawową opiekę weterynaryjną.
3. W razie konieczności gmina Skwierzyna wspierać będzie osoby
kotami poprzez zapewnienie karmy w celu ich dokarmiania.
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§ 7. Obligatoryjna sterylizacja bezdomnych zwierząt
1. Wszystkie

zwierzęta trafiające

do schroniska poddawane

są

obligatoryjnej kastracji lub sterylizacji

z wyjątkiem:
1) zwierząt w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na
właściciela lub opiekuna,
2) zwierząt u których
wiek.

istnieją

przeciwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji
z obowiązującymi przepisami.
ślepych

§ 8. Usypianie

mogą być

wykonywane tylko przez lekarza weterynarii zgodnie

miotów

1. W ramach zapobiegania
z ustawą o ochronie zwierząt.
2. Zabiegi usypania

możliwość zgłoszenia się

ślepych

bezdomności zwierząt ślepe

mioty poddawane

są

eutanazji zgodnie

miotów wykonuje lekarz weterynarii.

3. Zabiegi usypiania ślepych miotów przeprowadzane są w ramach umowy podpisanej przez gminę
z podmiotem prowadzącym schronisko oraz Skwierzyńskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt
"Zwierzaki Niczyje".
4. Decyzję o wykonaniu zabiegu każdorazowo konsultuje się z organizacjami
statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt - na terenie gminy Skwierzyna:
Skwierzyńskie

pozarządowymi

Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Zwierzaki Niczyje".

§ 9. Zapewnienie

całodobowej

opieki weterynaryjnej w przypadkach

zdarzeń

drogowych

z udziałem zwierząt
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, które mają miejsce na terenie gminy Skwierzyna i udzielanie im pomocy realizowane jest przez
zawarcie umowy pomiędzy gminą Skwierzyna, a Skwierzyńskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt
"Zwierzaki Niczyje" mieszczącym się przy ul. Źródlanej 2, 66-440 Skwierzyna. STOZ "Zwierzaki
Niczyje" współpracuje z lecznicą weterynaryjną (lecznica zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną).

§ 10. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii wskazywane będą pomieszczenia w gospodarstwach, w których nie są utrzymywane inne
zwierzęta gospodarskie oraz w których nie ma przeciw skazań ze względu na choroby zakaźne zwierząt.
bezdomnych zwierząt gospodarskich podejmowane będą działania w celu ustalenia
ich właściciela, m.in. poprzez współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Policją.
2. Po

odłowieniu

3. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich Burmistrz Skwierzyny
gospodarstwo rolne położone w Świniarach o nr ewid. działki 323/24.

wyznaczył

4. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie z odłowionymi zwierzętami określać będzie
porozumienie zawarte przez gminę Skwierzyna z właścicielem gospodarstwa w momencie zaistnienia
okoliczności wymagającej interwencji.

§ 11.

Zapobieganie

bezdomności

oraz poszukiwanie nowych

właścicieli

dla bezdomnych

zwierząt

1. Poszukiwanie
poprzez:
1) przekazywanie

właścicieli

zwierząt

dla bezdomnych

zwierząt

jest realizowane przez schronisko/ przytulisko

do adopcji
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2) prowadzenie galerii
schroniska/przytuliska,

zwierząt

przeznaczonych

do

adopcji

na

stronie

internetowej

3) organizację imprez promujących adopcję zwierząt oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych
opiekunów z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt.
2. Zwierzęta przebywające w schronisku! przytulisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu 14dniowej kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych (sterylizacja/ kastracja).
3. Adoptować zwierzę ze schroniska/przytuliska
po podpisaniu umowy adopcyjnej.

może

tylko osoba

pełnoletnia, posiadająca

dowód

tożsamości,

4. W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt finansowane będą zabiegi sterylizacji /
kastracji psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy gminy Skwierzyna.

§ 12. Zapobieganie

bezdomności

oraz

działania

w zakresie edukacji

Gmina Skwierzyna w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi
działania edukacyjne w zakresie miedzy innymi odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami,
ich humanitarnego traktowania, propagowania zabiegów sterylizacji, kastracji, czipowania, a także
adopcji zwierząt.
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