PROJEKT

UCHWAŁA NR …../…/2016
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia ……..2016 roku
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2016 roku

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 11 ust. 1 i 11a ust.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j.: Dz. U. 2013r. poz. 856, 2014r. poz. 1794,
2015r. poz. 266) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie” stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia
10 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2015r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 856, w 2014r. 1794, 2015r. poz. 266 ) zapewnienie
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt należy do
zadań własnych gminy. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po
zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii; upoważnionego przedstawiciela
organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; a także
z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
W związku z powyższym w uchwale określono zasady i warunki opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt uchwały został
zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku, ul. Boczna 8, 82-200
Malbork; Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce, Koło w Kwidzynie,
ul. Warszawska 4 lok. 7, 82-500 Kwidzyn; Koło Łowieckie nr 2 „CYRANKA” w Sztumie,
ul. Jagiełły 9, 82-400 Sztum i Koło Łowieckie nr 1 „Darz Bór” w Sztumie
ul. Kasprowicza 1/13, 82-400 Sztum.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały Nr …./…/2016
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia ….. 2016r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

ROZDZIAŁ I
Cele i kierunki polityki Gminy wobec problemu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
.
§1
1.Celami programu są:
1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie.
2) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
3) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Mikołajki Pomorskie.
4) Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
5) Odławianie bezdomnych zwierząt.
6) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.
7) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
8) Usypianie ślepych miotów.
9) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
oraz domowych.
10) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
11) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
2. Wykonawcami Programu są:
1) Referat Gospodarczo - Komunalny Urzędu Gminy w Mikołajach Pomorskich.
2) Schronisko dla bezpańskich zwierząt Mariusz Dewo C.P.Z. Sp. z o.o. Centrum Pomocy
Zwierząt Schronisko Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. Przemysłowa 43; 83-400
Kościerzyna, na podstawie umów podpisanych z Gminą Mikołajki Pomorskie.
3) Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Mieczysław Brzostowski, Prabuty, ul. Malborska 4;
82-550 Prabuty.
4) Policja i Straż Pożarna, oraz Organizacje Pożytku Publicznego. Stowarzyszenia i Fundacje,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt w sposób nie stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt
oraz nie zadający im cierpienia.
5) Dzierżawcy obwodów kół łowieckich na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

ROZDZIAŁ II
Realizacja założonych celów
§2
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:
1) Odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie przez schronisko
dla zwierząt przy ewentualnym wsparciu Policji, Straży Pożarnej i służb
Weterynaryjnych.
2) Zapewnienie miejsc w schronisku dla zwierząt, wszystkim zwierzętom zgubionym,
wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań
i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, zebranych z terenu
Gminy Mikołajki Pomorskie przez w/w instytucje.
3) Umieszczenie w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich oraz domowych, które
były maltretowane, a zostały odebrane właścicielowi przez policję lub upoważnionych
przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona
zwierząt.
4) Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie
będzie zadawał im cierpienia.
5) Przekazywanie do schroniska dla zwierząt pod tymczasową opiekę zwierząt, które
w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu,
odebranych w wyniku nieprzestrzegania ustawy o ochronie zwierząt, itp.) utraciły
właściciela.
6) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych
( w szczególności w przypadkach zdarzeń drogowych) oraz odebranych w wyniku
działań uprawnionych służb i instytucji, a wynikających z realizowania zapisów
ustawy o ochronie zwierząt.
7) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających
tymczasowo pod opieką Gminy Mikołajki Pomorskie.
8) Monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy
Mikołajki Pomorskie, w celu zapewnienia im opieki ( w tym dokarmiania )
i ograniczenia ich rozrodczości.
§3

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
i domowych realizowane jest poprzez:
1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich, następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Mikołajki Pomorskie
z właścicielem gospodarstwa. Zakres umowy może określać gotowość zapewnienia opieki
zwierzętom bezdomnym gospodarskim lub dotyczyć indywidualnych przypadków
przekazania zwierząt.
2. Umowa na świadczenie usługi zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich zawarta została z Panem Mariusz Dewo C.P.Z. Sp. z o.o. Centrum Pomocy
Zwierząt Schronisko Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, z siedzibą przy
ul. Przemysłowej 43; 83-400 Kościerzyna.

3. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie rolnym Gmina Mikołajki
Pomorskie podejmuje starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt,
lub przekazuje zwierzęta właścicielowi gospodarstwa rolnego w którym przebywały czasowo.
4. W gospodarstwie rolnym będzie wyznaczone miejsce do umieszczenia zwierząt
bezpańskich, które zostały schwytane, a wymagają leczenia i opieki weterynaryjnej, przed
przewiezieniem do schroniska dla zwierząt.
5. W gospodarstwie rolnym będą umieszczone maltretowane zwierzęta gospodarskie oraz
domowe odebrane od właścicieli przez policję, lub upoważnionych przedstawicieli
organizacji społecznych. Maltretowane zwierzęta mogłyby otrzymać niezbędną pomoc
lekarską, celem ratowania ich życia lub zdrowia, przed przewiezieniem do schroniska dla
zwierząt.
§4

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez wykonanie na koszt
Gminy Mikołajki Pomorskie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod
tymczasową opieką Gminy Mikołajki Pomorskie (schronisko C.P.Z. Sp. z o.o. Centrum
Pomocy Zwierząt Schronisko Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie,) przed przekazaniem
ich nowym właścicielom.
§5

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez
informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, w tym na stronach internetowych.
§6

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym
możliwość świadczenia usług całodobowych.
2. Umowa na świadczenie usługi całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt podpisana została z Gabinetem Weterynaryjnym lek.wet.
Mieczysław Brzostowski, Prabuty, ul. Malborska 4; 82-550 Prabuty.
§7

1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie ma
charakter okresowy i odbywać się będzie z inicjatywy Wójta Gminy Mikołajki
Pomorskie w przypadku stwierdzenia zagrożenia, bądź interwencyjnie bez podania
informacji do publicznej wiadomości po uzyskaniu zgłoszenia o występującym
zagrożeniu bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi oraz w przypadku, gdy dotyczy
ono zwierząt chorych lub rannych.
2. W razie podejrzenia o chorobę zakaźną o wyłapywaniu zwierząt zostanie
bezzwłocznie powiadomiony Powiatowy Lekarz Weterynarii.
3. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta domowe lub gospodarskie, w szczególności psy
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd
pozostawało.
4. Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie po dokonaniu analizy aktualnych potrzeb na
określonym terenie poda do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia co
najmniej na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt bezdomnych,
informację na temat:

a)
b)
c)
d)

terminu wyłapywania,
terenu, na którym będą wyłapywane,
adresu schroniska, w którym zostaną umieszczone zwierzęta po wyłapaniu,
nazwy podmiotu wykonującego wyłapywanie.
§8

Edukacja mieszkańców Gminy Mikołajki Pomorskie w zakresie humanitarnego traktowania
zwierząt realizowana będzie poprzez:
1) Włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień
związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką.
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu
Gminy Mikołajki Pomorskie.
2) Organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
przy współudziale Organizacji Pozarządowych na temat humanitarnego traktowania
zwierząt, opieki i prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia.
§9
Koordynatorem działań podejmowanych w ramach Programu z ramienia Wójta Gminy
Mikołajki Pomorskie jest Referat Gospodarczo – Komunalny w Urzędzie Gminy w
Mikołajkach Pomorskich, współpracującym ściśle w tym zakresie z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii i lecznicami weterynaryjnymi.
§ 10

Program realizowany będzie z funduszy Gminy Mikołajki Pomorskie zapisanych w budżecie
Jednostki na 2016r. w kwocie ( 30 000,00 zł). Środki te wydatkowane będą na działalność
schroniska dla zwierząt, Lecznice Weterynaryjne, pobyt w gospodarstwie rolnym, zakup
karmy dla bezdomnych zwierząt i wolno żyjących kotów, a także pomoc doraźną bezdomnym
zwierzętom poszkodowanym na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

Planowane wydatki:
1) karma dla kotów – 500,00 zł
2) usługi sterylizacji i kastracji kotów – 1000,00 zł
3) usługa odławiania i transportu bezpańskich psów – 22 000,00 zł
4) usługa leczenia bezpańskich zwierząt – 1000,00 zł
5) usługa pobytu w gospodarstwie rolnym – 1000,00 zł.

