/Projekt/
UCHWAŁA NR ………………..
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia ………………….
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) uchwala się, co
następuje:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień
w 2018 r.
§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2018 roku, zwany dalej Programem.

Rozdział 1.
Cele Programu i wykonawcy Programu
§ 2. Celami Programu są:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
2) zapobieganie bezdomności zwierząt,
3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
4) opieka nad wolnożyjącymi kotami.
§ 3. 1. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:
1) pracownik do spraw rolnictwa i ochrony przyrody zatrudniony w Urzędzie Miejskim
w Jasieniu,
2) Łużycka Spółdzielnia Socjalna, prowadząca Schronisko dla zwierząt w Piotrowie nr 2,
Przewóz (68-132),
3) lekarz weterynarii,
4) społeczni opiekunowie wolno żyjących kotów,
5) gospodarstwo rolne, o którym mowa w § 10,
2. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Jasienia.
Rozdział 2.
Opis poszczególnych zadań realizowanych w ramach Programu
§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jasień miejsca w schronisku
dla zwierząt realizuje się poprzez:
1) zawarcie umowy z Łużycką Spółdzielnią Socjalną w Piotrowie, prowadzącą
Schronisko dla Zwierząt w Piotrowie nr 2, Przewóz (68-132), spełniającą warunki

określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855),
2) przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach przez pracownika do spraw
rolnictwa i ochrony przyrody zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami
1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Jasień realizowana jest przez
Gminę Jasień przy współpracy ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących i
lekarza weterynarii.
2. Opieka, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
miejscami właściwymi do dokarmiania kotów wolnożyjących, będą tereny w strefie
zabudowy i tereny działkowe;
4) zapewnienie opieki rannym lub chorym wolno żyjącym kotom.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Jasień podlegają stałemu odławianiu. Zgłoszenia od
mieszkańców Gminy Jasień o bezdomnych zwierzętach przyjmuje pracownik do spraw
rolnictwa i ochrony przyrody zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Jasieniu, który
zawiadamia Łużycką Spółdzielnię Socjalną prowadzącą Schronisko dla Zwierząt
w Piotrowie nr 2, Przewóz (68-132), z którą ma podpisana umowę o potrzebie odłowienia
bezdomnego zwierzęcia i przewiezieniu go do Schroniska dla zwierząt w Piotrowie.
2. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt,
a także nie będzie zadawał im cierpienia.
3. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie
zwierząt.
§ 7. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje lekarz weterynarii świadczący
usługi w Łużyckiej Spółdzielni Socjalnej w Piotrowie, prowadzącej Schronisko dla Zwierząt
w Piotrowie nr 2, gm. Przewóz (68-132), względem zwierząt przyjętych do Schroniska.
§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) pracownik do spraw rolnictwa i ochrony przyrody zatrudniony w Urzędzie Miejskim
w Jasieniu, przez:
a) prowadzenie działań za pośrednictwem strony internetowej Gminy Jasień
zmierzających do znalezienia właścicieli bezdomnych zwierząt, osobom
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
b) współpracę z mediami (prasa, telewizja) poprzez umieszczanie informacji o zwierzętach
i możliwości adopcji bezdomnych zwierząt,
c) współdziałanie z organizacjami społecznymi, wolontariuszami, w zakresie
poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
2) Łużycka Spółdzielnia Socjalna w Piotrowie, prowadząca Schronisko dla Zwierząt
w Piotrowie nr 2, gm. Przewóz (68-132), poprzez prowadzenie działań zmierzających

do znalezienia właścicieli bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowania;
§ 9. Usypianie ślepych miotów
Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje lekarz weterynarii świadczący usługi
w Łużyckiej Spółdzielni Socjalnej w Piotrowie, prowadzącej Schronisko dla Zwierząt
w Piotrowie nr 2, gm. Przewóz (68-132), względem zwierząt przyjętych do Schroniska lub
lekarz weterynarii Pan Rafał Rafalski (Junior-Vet przy ul. Powstańców Warszawskich
18 w Jasieniu).
§ 10. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym
gospodarstwie rolnym
Gospodarstwo rolne w Wicinie 44 przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom
gospodarskim z terenu Gminy Jasień, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Jasień.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane jest przez lekarza weterynarii Pana Rafała Rafalskiego
(Junior-Vet przy ul. Powstańców Warszawskich 18 w Jasieniu).
Rozdział 3.
Finansowanie Programu
§ 12. 1. Na realizację Programu na rok 2018 przeznacza się kwotę 32.000 zł.
2. W zakresie odnoszącym się do bezdomnych zwierząt, kotów wolno żyjących i innych
zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych, na realizację Programu przeznacza
się:
1) kwotę 27.000 zł na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem bezdomnym
zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, odławianiem bezdomnych zwierząt,
obligatoryjną sterylizacją albo kastracją zwierząt oraz usypianiem ślepych miotów,
2) kwotę 1 000 zł na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie,
3) kwotę 4.000 zł na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
3. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu będą wydatkowane poprzez
zlecanie, zgodnie z zapotrzebowaniem, usług i dostaw, z zachowaniem przepisów
obowiązującego prawa.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 13. Wykonani uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województw Lubuskiego.

Uzasadnienie
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych
gmin. Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Rada Miejska w Jasieniu określa w drodze uchwały corocznie
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.
W świetle orzecznictwa sadów administracyjnych, przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa
miejscowego (wyrok WSA w Opolu z dnia 16 września 2014 r., sygn. Akt II SA/Op 335/14,
wyrok WSA w Krakowie z dnia 3 grudnia 2013 r. sygn. akt II SA/Kr 852/13).
Wobec powyższego uchwała stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1523) wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województw Lubuskiego.
Program został poddany społecznej konsultacji, konsultacje ogłoszono na stronie internetowej
i tablicy ogłoszeń tut. urzędu, program do zaopiniowania skierowano do: Powiatowego
Lekarza Weterynarii, Stowarzyszenia Obrona Zwierząt, dzierżawców obwodów łowieckich
działających na terenie gminy.

