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UCHWAŁA NR XXIII/130/2017
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Trzebiel w 2017 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U.
z 2013r., poz. 856 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Trzebiel w 2017 roku, zwany dalej Programem.
§ 2. Celem Programu jest:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt.
§ 3. W ramach Programu Gmina Trzebiel realizuje następujące zadania:
1) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
2) opieki nad wolno żyjącymi 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. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Trzebiel miejsca w schronisku dla zwierząt
realizuje się poprzez :
1) porozumienie z Gminą Żary o statusie miejskim, polegające na zapewnieniu opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu Gminy Trzebiel, poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach przy
ul. Żurawiej nr 32;
2) przyjmowanie zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach przez Urząd Gminy Trzebiel.
§ 5. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Trzebiel realizowana jest przez Gminę Trzebiel
przy współpracy ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących i lekarza weterynarii.
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2. Opieka, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
2) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów;
3) zapewnienie opieki rannym lub chorym wolno żyjącym kotom.
§ 6. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd
pozostawało.
2. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd Gminy Trzebiel, który zawiadamia lekarza
weterynarii – Pana Rafała Rafalskiego, o potrzebie odłowienia bezdomnego zwierzęcia.
3. Odłowione zwierzęta bezdomne podlegają przewiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Żarach przy ul. Żurawiej nr 32.
§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Żarach, przy ul. Żurawiej nr 32, względem zwierząt przyjętych do niego.
§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żarach przy ul. Żurawiej nr 32 poprzez prowadzenie działań
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Urząd Gminy Trzebiel poprzez prowadzenie, za pośrednictwem strony internetowej Gminy Trzebiel,
akcji informującej o możliwości adopcji zwierząt ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.
§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje lekarz weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Żarach przy ul. Żurawiej nr 32 lub lekarz weterynarii Pan Rafał Rafalski (Junior-Vet przy ul. Powstańców
Warszawskich 18 w Jasieniu).
§ 10. Gospodarstwo rolne w miejscowości Jasionów nr 13 przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym
zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Trzebiel.
§ 11. 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).
§ 12. Na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Trzebiel w 2017r. zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Trzebiel środki
w wysokości 21.000,00 zł z przeznaczeniem na:
1) dokarmianie bezdomnych zwierząt, opieka nad wolno żyjącymi kotami: 1.000,00 zł;
2) usypianie ślepych miotów: 2.000,00 zł;
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim: 3.000,00 zł;
4) koszty związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca
w Schronisku, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku: 15.000,00 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiel.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Olejniczak

