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UCHWAŁA NR XIII/101/16
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2016 roku
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 856 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
który obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
2. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej
współpracy:
1) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy
z organami Inspekcji Weterynaryjnej,
2) schronisko w Trzciance poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,
3) placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych
mieszkańców,
4) burmistrz, za pośrednictwem biura ds. rolnictwa, melioracji i leśnictwa poprzez wskazanie gospodarstwa
rolnego zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich,
5) burmistrz, za pośrednictwem biura ds. ochrony środowiska poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań
dotyczących programu,
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6) Zakład Usług Komunalnych w Babimoście poprzez prowadzenie miejsca krótkotrwałego przetrzymywania
zwierząt.
3. Celem programu jest w szczególności:
1) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez intensywną sterylizację lub
kastrację bezdomnych psów i kotów, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli
dla zwierząt,
3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukację
społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów,
4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
4. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt domowych, w tym w szczególności
psów i kotów, a także bezdomnych zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych
Gminy Babimost.
Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.
§ 2. 1. Wyłapane zwierzęta zostaną przewiezione do schroniska w Trzciance.
Burmistrz Babimostu zawarł stosowną umowę z ww. podmiotem.
2. Przed przewiezieniem do schroniska w Trzciance wyłapane zwierzęta mogą być czasowo umieszczone
w miejscu krótkotrwałego przetrzymywania zwierząt, mieszczącego się w Babimoście przy ul. Kargowskiej.
3. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkami przystosowanymi do transportu zwierząt
w zależności od gatunku przez schronisko w Trzciance.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) burmistrz, za pośrednictwem biura ds. ochrony środowiska poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom, którzy zarejestrowali się w ww. biurze na podstawie
deklaracji opiekuna społecznego zwierząt (załącznik Nr 1 do uchwały) oraz wydawania skierowań na
leczenie zwierząt, w ramach zawartej umowy z lekarzem weterynarii prowadzącym aktualnie Usługi
Lekarsko-Weterynaryjne w miejscowości Zbąszynek ul. Topolowa 20,
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,
c) tworzenie rejestru tzw. społecznych opiekunów zwierząt, a w szczególności kotów,
2) organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt.
§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Babimost realizują:
1) burmistrz, za pośrednictwem biura ds. ochrony środowiska poprzez zlecanie uprawnionemu podmiotowi
aktualnie prowadzącemu działalność gospodarczą, posiadającemu wymagane warunki i środki techniczne
określone w obowiązujących przepisach, na podstawie umowy zawartej przez Gminę Babimost ze
schroniskiem w Trzciance na wyłapywanie, transport i bezpośrednie umieszczanie zwierząt w miejscu
wskazanym przez Gminę,
2) organizacje społeczne, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt
domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub
przekazywane są do miejsca krótkotrwałego przetrzymywania zwierząt bądź do schroniska w Trzciance.
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2. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Babimost będzie prowadzone w sposób okresowy
w odniesieniu do pojedynczych sztuk, błąkających się bez opieki, a w szczególności chorych lub stwarzających
zagrożenie dla ludzi oraz zakłócających bezpieczeństwo i porządek publiczny.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt może odbywać się również na zgłaszane interwencje lub w przypadku
wystąpienia uzasadnionych potrzeb.
4. Bezdomne zwierzęta po odłowieniu poddane zostaną kontroli weterynaryjnej przez lekarza weterynarii,
z którym Gmina podpisała umowę i po upływie 15 dni przebywania w miejscu krótkotrwałego
przetrzymywania zwierząt zostaną przewiezione do schroniska w Trzciance w celu zapewnienia im dalszej
opieki.
5. Rejestr wyłapanych bezdomnych zwierząt, z uwzględnieniem zwierząt wydanych ich właścicielom bądź
opiekunom, a także zwierząt wydanych do adopcji prowadzony będzie na stanowisku ds. ochrony środowiska.
6. W przypadku odławiania zwierząt podejrzanych o chorobę zakaźną zwalczaną z urzędu, w tym
wyłapania zwierząt, które pokąsały człowieka, zwierzęta te będą przewiezione do miejsca wskazanego przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze i udostępnione Inspekcji Weterynaryjnej do dalszego
z nimi postępowania.
Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.
§ 5. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów realizują:
1) schronisko w Trzciance poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji
zwierząt, za wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi
na stan zdrowia lub wiek,
2) burmistrz, za pośrednictwem biura ds. ochrony środowiska poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno
żyjących skierowań określonych w załączniku Nr 3 do uchwały na zabiegi sterylizacji lub kastracji przez
lekarza weterynarii świadczącego Usługi Lekarsko-Weterynaryjne w miejscowości Zbąszynek
ul. Topolowa 20, z którym Gmina ma podpisaną umowę, na podstawie wniosku, stanowiącego załącznik
Nr 2 do uchwały.
2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych będą zlecane lekarzowi weterynarii, z którym
Gmina ma podpisaną umowę, podczas pobytu w miejscu krótkotrwałego przetrzymywania zwierząt,
przeznaczonych do adopcji.
3. Gmina ponosi jedynie koszty wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji.
Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) schronisko w Trzciance poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym oraz zdolnym do zapewnienia im
należytych warunków bytowania,
2) burmistrz, za pośrednictwem biura ds. ochrony środowiska poprzez sprawowanie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, między innymi
umieszczając ogłoszenia o adopcji zwierząt na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej gminy,
3) organizacje społeczne poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych zwierząt.
Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów.
§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów realizują:
1) schronisko w Trzciance poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych
miotów,
2) burmistrz, za pośrednictwem biura ds. ochrony środowiska poprzez lekarza weterynarii świadczącego
Usługi Lekarsko-Weterynaryjne w miejscowości Zbąszynek ul. Topolowa 20, z którym Gmina ma zawartą
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umowę, a także poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjącym skierowań na zabiegi usypiania
miotów na podstawie złożonego wniosku.
2. Gmina ponosi jedynie koszty wykonania zabiegów usypiania ślepych miotów.
Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
§ 8. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim realizuje burmistrz za pośrednictwem
biura ds. rolnictwa, melioracji i leśnictwa poprzez gospodarstwo rolne znajdujące się na terenie gminy
Babimost, w miejscowości Podmokle Wielkie 23, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich.
2. Gmina ponosi koszty transportu, obsługi oraz opieki.
Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizują:
1) burmistrz, za pośrednictwem biura ds. ochrony środowiska poprzez lekarza weterynarii świadczącego
Usługi Lekarsko-Weterynaryjne w miejscowości Zbąszynek ul. Topolowa 20, z którym Gmina zawarła
umowę w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej poszkodowanym zwierzętom bezdomnym z terenu
Gminy Babimost,
2) prowadzenie rejestru dla zwłok zwierząt bezdomnych z terenu Gminy.
Rozdział 10.
Finansowanie programu.
§ 10. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Babimost i wynoszą w 2016 roku 21.000,00 zł.
Rozdział 11.
Działalność edukacyjna.
§ 11. Gmina Babimost między innymi poprzez placówki oświatowe w ramach programu prowadzić będzie
działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt, między innymi poprzez ulotki, plakaty,
rozpowszechnianie informacji w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Babimoście.
Rozdział 12.
Postanowienia końcowe.
§ 12. Projekt programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
w Zielonej Górze, kołom łowieckim „Jeleń”, „Sokół” i „Diana”, posiadającym obwody łowieckie na terenie
Gminy Babimost oraz Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Główny.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Maszewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/101/16
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 22 lutego 2016 r.
Babimost, dnia ….......................
DEKLARACJA
OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT
Imię i nazwisko opiekuna społecznego
zwierząt
Adres zamieszkania
numer telefonu
Gatunek zwierząt objętych opieką
oraz ich liczba i płeć
Miejsce przebywania zwierząt
Forma udzielanej zwierzętom opieki
Informacje dodatkowe (np. informacja
o konieczności wykonania zabiegów:
sterylizacji lub kastracji zwierząt
lub usypiania ślepych miotów)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb
wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135 ze zmianami).
…............................

......................…...................................................

miejscowość, data

podpis opiekuna społecznego zwierząt
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/16
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 22 lutego 2016 r.
Burmistrz Babimostu
WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* BEZDOMNYCH KOTÓW
LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW*
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Babimost.”
Imię i nazwisko lub nazwa jednostki
zgłaszającej
Adres zamieszkania lub siedziby numer
telefonu
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.)
Rodzaj zabiegu: sterylizacja (szt.)
kastracja (szt.)
uśpienie ślepego miotu (szt.)
Miejsce przebywania zwierząt
Informacje dodatkowe
UWAGA! Gmina Babimost ponosi koszty wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji oraz usypiania ślepych miotów kotów bezdomnych!
W pierwszej kolejności na zabiegi będą kierowane zwierzęta, które doprowadzone zostaną do lecznicy
przez osoby/jednostki zgłaszające!
Do wniosku należy dołączyć:
1. Zaświadczenie potwierdzające, że koty kierowane do zabiegu są kotami bezdomnymi wydane np. przez
zarządcę lub administratora nieruchomości.
2. W przypadku zgłoszenia ślepego miotu należy uzasadnić przyczynę wykonania zabiegu –usypianie ślepych miotów dokonywane będzie w sytuacjach wyjątkowych, np. w przypadku choroby zwierząt.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb
wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135 ze zmianami).
…..................................................
miejscowość, data
*niepotrzebne skreślić

…...................................................
podpis Wnioskodawcy
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/101/16
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 22 lutego 2016 r.
SKIEROWANIE
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* BEZDOMNYCH KOTÓW
LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW*
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Babimost.”
Niniejszym kieruję bezdomne koty zgłoszone przez: …........................................................... na zabieg
sterylizacji/kastracji* lub uśpienie ślepego miotu*, który wykonany zostanie
w …....................................................
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: ............szt.
Rodzaj zabiegu: sterylizacja: ......szt.
kastracja: ..... szt.
Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez:......................................................................
Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta zostaną odebrane przez:
….........................................................
…....................................................
podpis przedstawiciela Gminy Babimost
wydającego skierowanie
Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji* lub usypiania
ślepych miotów koty są kotami bezdomnymi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb
wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135 ze zmianami).
….................................
miejscowość, data
*niepotrzebne skreślić

................…............................................................
podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu

