/PROJEKT/
UCHWAŁA NR ……………..
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia ………………… 2013 r.
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2013 roku, zwany dalej Programem.

Rozdział 1
Cele Programu, zadania realizowane w ramach Programu i wykonawcy Programu
§ 2. Celem Programu jest:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
2) zapobieganie bezdomności zwierząt,
3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
4) edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz
sposobów zapobiegania ich bezdomności,
5) propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych
w szczególności psów i kotów.
§ 3. W ramach Programu Gmina Jasień realizuje następujące zadania:
1) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opieki nad wolno Ŝyjącymi kotami,
3) odławiania bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypiania ślepych miotów,
7) zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym
gospodarstwie rolnym,
8) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
§ 4. 1. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:
1) Gmina Jasień w zakresie zadań wskazanych w § 5 pkt 1 i § 11;
2) pracownik do spraw rolnictwa i ochrony przyrody zatrudniony w Urzędzie Miejskim
w Jasieniu w zakresie zadań wskazanych w § 6 ust. 2 pkt 1-3, § 7 ust. 5 i 7, § 14;
3) StraŜ Miejska w zakresie zadań wskazanych w § 5 pkt 2, § 7 ust. 2 i 6, § 9 pkt 2, § 14;
4) ŁuŜycka Spółdzielnia Socjalna w zakresie zadań wynikających z § 7 ust. 5, § 8, § 9 pkt 1
i § 10;
5) lekarz weterynarii w zakresie zadań wskazanych w § 6 ust. 2 pkt 4 i 5, § 10 i § 12;
6) społeczni opiekunowie wolno Ŝyjących kotów w zakresie zadań wskazanych w § 6 ust. 2
pkt 1, 3-5, § 14;

7) gospodarstwo rolne, o którym mowa w § 11, w zakresie zadań z ww. paragrafu
wynikających;
8) podmioty wskazane w § 14, w zakresie zadań z ww. paragrafu wynikających.
2. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Jasienia.
Rozdział 2
Opis poszczególnych zadań realizowanych w ramach Programu
§ 5. 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 ŁuŜycka Spółdzielnią Socjalną w Piotrowie, prowadzącą Pensjonat
dla Zwierząt w Piotrowie nr 2, Przewóz (68-132), będący miejscem przeznaczonym do
opieki nad zwierzętami domowymi i spełniający warunki określone w ustawie z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.),
2) przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach przez StraŜ Miejską.
§ 6. Opieka nad wolno Ŝyjącymi kotami
1. Opieka nad wolno Ŝyjącymi kotami z terenu Gminy Jasień realizowana jest przez Gminę
Jasień przy współpracy ze społecznymi opiekunami kotów wolno Ŝyjących i lekarza
weterynarii.
2. Opieka, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno Ŝyjące;
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno Ŝyjących;
3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno Ŝyjących;
miejscami właściwymi do dokarmiania kotów wolnoŜyjących, będą tereny w strefie
zabudowy i tereny działkowe;
4) sterylizację lub kastrację wolno Ŝyjących kotów;
5) zapewnienie opieki rannym lub chorym wolno Ŝyjącym kotom.
§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje moŜliwość ustalenia właściciela lub
innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Jasień podlegają stałemu odławianiu. Zgłoszenia
od mieszkańców Gminy Jasień o bezdomnych zwierzętach przyjmuje StraŜ Miejska, która
zawiadamia ŁuŜycką Spółdzielnię Socjalną prowadzącą Pensjonat dla Zwierząt
w Piotrowie nr 2, Przewóz (68-132) lub inny uprawniony podmiot, o potrzebie odłowienia
bezdomnego zwierzęcia.
3. Odławianie zwierząt bezdomnych moŜe być prowadzone za pomocą specjalistycznego
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia wyłapanych zwierząt,
a takŜe nie będzie zadawał im cierpienia.
4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie
zwierząt.
5. ŁuŜycka Spółdzielnia Socjalna prowadząca Pensjonat dla Zwierząt w Piotrowie nr 2,
Przewóz (68-132) przeprowadza odławianie psów z terenu Gminy Jasień. Odłowione psy
ŁuŜycka Spółdzielnia Socjalna przewozi do Pensjonatu dla Zwierząt w Piotrowie nr 2,
Przewóz (68-132). NiezaleŜnie od powierzenia przeprowadzania odławiania psów

ŁuŜyckiej Spółdzielni Socjalnej, pracownik do spraw rolnictwa i ochrony przyrody
zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Jasieniu zachowuje prawo realizacji tego zadania we
własnym zakresie.
6. Zwierzęta gospodarskie z terenu Gminy Jasień odławia StraŜ Miejska w Jasieniu.
7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego,
o którym mowa w § 11. Przewóz odłowionych zwierząt gospodarskich zapewnia
pracownik do spraw rolnictwa i ochrony przyrody zatrudniony w Urzędzie Miejskim
w Jasieniu.

§ 8. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje ŁuŜycka Spółdzielnia Socjalna
w Piotrowie, prowadząca Pensjonat dla Zwierząt w Piotrowie nr 2, gm. Przewóz (68-132),
względem zwierząt przyjętych do Pensjonatu.
§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) ŁuŜycka Spółdzielnia Socjalna w Piotrowie, prowadząca Pensjonat dla Zwierząt
w Piotrowie nr 2, gm. Przewóz (68-132), poprzez prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im naleŜyte warunki bytowania;
2) StraŜ Miejska poprzez prowadzenie, za pośrednictwem strony internetowej Gminy Jasień,
akcji informującej o moŜliwości adopcji zwierząt ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.
§ 10. Usypianie ślepych miotów
Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje lekarz weterynarii w Pensjonacie dla Zwierząt
w Piotrowie nr 2, gm. Przewóz (68-132), prowadzonym przez ŁuŜycką Spółdzielnię Socjalną
lub lekarz weterynarii Pan Rafał Rafalski (Junior-Vet przy ul. Powstańców Warszawskich 18
w Jasieniu).
§ 11. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym
gospodarstwie rolnym
Gospodarstwo rolne w Jasionnej nr 1 przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom
gospodarskim z terenu Gminy Jasień, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Jasień.
§ 12. 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
§ 13. 1. Na realizację Programu na rok 2013 przeznacza się kwotę 39.000 zł.
2. W zakresie odnoszącym się do zwierząt domowych, na realizację Programu przeznacza
się:

1) kwotę 35.000 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 2.000 zł na opiekę nad wolno Ŝyjącymi kotami, w tym na sterylizację
i kastrację – 1.000 zł oraz dokarmianie – 1.000 zł,
3) kwotę 2.000 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
Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym
§ 14. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym względem społeczeństwa Gminy
Jasień, realizowane przez Gminę Jasień, StraŜ Miejską i społecznych opiekunów wolno
Ŝyjących kotów, w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich
bezdomności, odbywać się mogą poprzez:
1) włączanie nauczycieli przedszkoli, szkół do propagowania treści programowych
w dziedzinie zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt,
sposobami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez
sterylizację i kastrację, promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku
do zwierząt,
2) organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami
pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi akcji, konkursów, spotkań
edukacyjnych i innych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych z terenu
Gminy Jasień na temat humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania
bezdomności, praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia,
3) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt,
4) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt,
5) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych,
6) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz
propagowanie zakupu zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów
z legalnych źródeł.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Jasień w 2013 roku”

Przedstawiona uchwała ma na celu realizację obowiązku wynikającego z treści
znowelizowanych z dniem 1 stycznia 2012 r. przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt.
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, wprowadzona ustawą z dnia 16 września
2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373) rozszerzyła obowiązki ciąŜące na jednostkach
samorządu terytorialnego o szereg dodatkowych czynności, mieszczących się w obrębie
zadań własnych, wykonywanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.
Podkreślić naleŜy, Ŝe owe dodatkowe działania, ciąŜące na gminach, zgodne są z ogólnymi
postulatami poszerzenia humanitarnej ochrony zwierząt, a sposób zredagowania ustawy
wskazuje na ogólną intencję skierowania dostępnych środków na jak najbardziej efektywną
i wydajną walkę z bezdomnością zwierząt.
Uchwała, oprócz realizacji zadań wprost wskazanych przez nowelizację ustawy
o ochronie zwierząt, zawiera równieŜ szereg rozwiązań będących alternatywą zgodną
z prawem.
Podobnie przewidziane w uchwale procedury działań na wypadek pojawienia się
zwierząt bezdomnych zmierzają do najszybszego rozwiązania problemu przy uŜyciu jak
najmniejszych środków, przy stosowaniu obowiązujących zasad humanitaryzmu oraz
zgodność działań z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Istotny nacisk połoŜono równieŜ na kwestię zaangaŜowania mieszkańców Miasta
i Gminy we współpracę z odpowiednimi instytucjami, zajmującymi się problemem
bezdomności zwierząt.
Szczegółowość uchwały jest zgodna z treścią znowelizowanej ustawy o ochronie
zwierząt.

