
Projekt

UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Olecko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz 15151)) 
oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r., poz. 8562)) Rada Miejska w Olecku 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Olecko na rok 2016 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r., poz. 1045, poz. 1890.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014r., poz. 1794, Dz.U. z 2015r., poz. 266)
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Załącznik do uchwały Nr ..............................

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia .............................. 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko w 
2016 roku.

Wstęp

§ 1. 1. Program określa zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Olecko.

2. O ile w Programie mowa o:

1) zwierzętach bezdomnych- należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub 
zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale 
dotąd pozostawały;

2) zwierzętach domowych- należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu 
lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

3) zwierzętach gospodarskich- należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

4) schronisku - należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki 
określone w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

5) programie- należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Olecko w 2016 roku.

3. Program realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

1) ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity:              Dz. U. z 2013r., poz. 
856 z późń. zm.);

2) ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 
1399 z późń. zm.);

3) regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olecko;

4) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753);

5) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657).

4. Realizatorami programu są:

1) Urząd Miejski w Olecku,  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, jako koordynator Programu;

2) schronisko dla bezdomnych zwierząt,

3) podmioty, z którymi Gmina Olecko podpisze stosowne umowy.

Założenia programu

§ 2. 1. Celem wprowadzenia programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko, w tym 
zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony sanitarnej mieszkańców, oraz 
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Realizacja celów określonych w ust. 1 odbywać się będzie poprzez:

1) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca i opieki w schronisku dla zwierząt;

2) prowadzenie obligatoryjnej kastracji i sterylizacji zwierząt  przebywających w schronisku;

3) elektroniczną identyfikację (chipowanie) zwierząt z terenu Gminy Olecko;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) możliwość usypiania ślepych miotów;

6) opiekę nad wolno żyjącymi kotami;
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7) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z  udziałem zwierząt;

9) edukację mieszkańców.

Odławianie i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca i opieki w schronisku.

§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Olecko będą wyłapywane i umieszczone w schronisku            - 
Przedsiębiorstwie Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Bystry 26, 11-500 Giżycko.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się w sposób ciągły i realizowane jest na podstawie umowy 
zawartej ze schroniskiem.

3. Przewiduje się ciągłe utrzymanie w schronisku co najmniej 40  zwierząt.

Wprowadzenie obligatoryjnej kastracji i sterylizacji zwierząt przebywających w schronisku.

§ 4. Każde odłowione i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt zwierzę zostanie poddane zabiegowi 
kastracji bądź sterylizacji.

Identyfikacja psów z terenu Gminy Olecko.

§ 5. 1. Elektronicznej identyfikacji (chipowaniu) poddane zostaną wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska. 
Prowadzący schronisko obowiązany jest dokonywać identyfikacji zwierzęcia poprzez wszczepienie mikrochipa.

2. Właściciele psów z Gminy Olecko  mogą bezpłatnie dokonać identyfikacji psa.

3. Bezpłatną identyfikację prowadzą następujące lecznice weterynaryjne:

1) Przychodnia Weterynaryjna VET-OL, 19-400 Olecko, ul. 11-go Listopada 24C,

2) Gabinet Weterynaryjny „Perro § Gato”, 19-400 Olecko, Al. Zwycięstwa 29/2a.

4. Każdy zachipowany pies zostanie  wprowadzany do Europejskiego Systemu Baz Danych SAFE ANIMAL.

5. Informacje o psach poddanych elektronicznej identyfikacji znajdują się w rejestrze na stronie internetowej www.safe-
animal.eu .

6. Aktualizacja danych w rejestrze następuje na wniosek Właściciela zwierzęcia.

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezpańskich zwierząt.

§ 6. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi schronisko.

2. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego umieszczane są  informacje o psach przeznaczonych do adop c ji.

Możliwość usypiania ślepych miotów.

§ 7. 1. Dopuszcza się usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku poprzez podanie 
środka usypiającego przez lekarza weterynarii.

2. Usypianie pozostałych ślepych miotów prowadzone będzie w lecznicach weterynaryjnych,             wymienionych w § 5 
ust. 3.

3. Lekarz weterynarii dokona zabiegu na koszt Gminy Olecko po podpisaniu przez zgłaszającego oświadczenia o 
dostarczeniu zwierząt do lecznicy.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami.

§ 8. 1. Przewiduje się dokarmianie wolno żyjących kotów przebywających w blokach na osiedlach wielorodzinnych.

2. Gmina Olecko zakupi karmę i przekaże ją zarządcom budynków mieszkalnych i osobom, które wykażą  potrzebę 
dokarmiania kotów przebywających na terenie zarządzanych nieruchomości.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

§ 9. Jako miejsce przekazania zwierząt gospodarskich wskazuje się Gospodarstwo Rolne, Łęgowo 15,                  19-400 
Olecko.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z  udziałem zwierząt.
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§ 10. Opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w godzinach pracy sprawuje Lecznica 
Weterynaryjna VET-Ol, 19-400 Olecko, ul. 11-go Listopada. W godzinach nocnych lekarz weterynarii będzie pełnił dyżur pod 
nr tel. 087 520 30 73 lub 660 422 476.

Edukacja mieszkańców.

§ 11. Planowana jest kampania edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży poprzez organizowanie pogadanek z  
przedstawicielami schroniska dla bezdomnych zwierząt na tematy: zasad opieki nad zwierzętami, zachowania w stosunku do 
zwierząt  i obowiązkach właścicieli.

Finansowanie działań.

§ 12. 1. Program realizowany będzie z funduszy Gminy Olecko zapisanych w budżecie na 2016r.                          w 
wysokości  95 000,00 zł brutto.

2. Środki te wydatkowane będą na:

1) wyłapywanie i utrzymanie zwierząt w schronisku,

2) chipowanie zwierząt,

3) zakup mikrochipów,

4) edukację mieszkańców,

5) zakup karmy dla kotów wolno żyjących,

6) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

7) zabiegi usypiania ślepych miotów.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późń. zm.)
obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy. Aby wypełnić ten obowiązek
Rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt.

Zgodnie z art. 11a w/w ustawy powstał Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Olecko.

Id: 2A0E3CE5-935B-4E22-B9BF-44616CFCB848. Projekt Strona 1




