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UCHWAŁA NR XXXIX/212/17
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt
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 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2013r., poz. 856 ze zm.), po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii, organizacje społeczne
oraz dzierżawców i zarządców kół łowieckich, uchwala, co następuje:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Szczaniec w 2017r
§ 1. Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej ,,Programem’’ ma na celu ograniczenie zjawiska
bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Szczaniec oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym
zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach
administracyjnych Gminy Szczaniec.
§ 2. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym pochodzącym z terenu gminy
zapewnia się miejsce w schronisku VET-ZOO SERWIS, ul. Marii Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, zgodnie
z podpisaną umową.
§ 3. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) zapewnienie dokarmiania w miejscach ich przebywania;
3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
4) dokarmianie wolno żyjących kotów będzie wykonywane przez społecznych opiekunów;
5) gmina realizuje zakup i wydawanie karm osobom wymienionym w punkcie 4.
2. Realizacja wyżej wymienionych zadań nastąpi poprzez współdziałanie z mieszkańcami gminy oraz
organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
§ 4. 1. Na terenie gminy prowadzi się odławianie zwierząt w sposób doraźny - w szczególności na skutek
interwencji mieszkańców lub powzięcia informacji o wystąpieniu zagrożenia zdrowia lub życia ludzi.
2. Odławianiem są objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje
możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,
a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
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3. W celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami gmina zleca wykonanie usługi odłowu
i przewiezienia do schroniska podmiotowi wykonującemu wyłapywanie zwierząt.
4. Świadczenie usług w zakresie odławiania i transportu bezdomnych zwierząt realizuje Zakład
Konserwacji Terenów Zielonych ,,MIRT’’ Trzebniak Spółka Jawna ul. Sikorskiego 50, 66-200 Świebodzin.
5. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.
§ 5. 1. W uzasadnionych okolicznościach (np. przy przekazaniu bezdomnego zwierzęcia nowemu
właścicielowi) i po wcześniejszym uzgodnieniu, gmina może pokryć koszty szczepienia, sterylizacji albo
kastracji bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy.
2. Po umieszczeniu zwierzęcia w schronisku zabiegi zawarte w ust. 1 przeprowadzane są w ramach działań
prowadzonych przez schronisko.
3. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane są przez lekarza weterynarii Annę Ziemską Gabinet
Weterynaryjny Amica 2 s.c. ul. Kupiecka 2, 66-200 Świebodzin lub w uzasadnionych przypadkach - inny
podmiot, z którym gmina każdorazowo zawrze umowę w tym zakresie.
§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się:
1) za pośrednictwem ogłoszeń na stronie internetowej i plakatów;
2) za pomocą ogłoszeń w lokalnych mediach;
3) poprzez wprowadzanie mechanizmów finansowych zachęcających nowych właścicieli do przejmowania
zwierząt;
4) we współpracy z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi;
§ 7. Zabiegi usypiania ślepych miotów realizuje - Gabinet Weterynaryjny AMICA 2 s.c. ul. Kupiecka 2,
66-200 Świebodzin lub w uzasadnionym przypadku – inny podmiot, z którym gmina każdorazowo zawrze
umowę w tym zakresie.
§ 8. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne w Szczańcu;
Szczaniec 99,66-225 Szczaniec.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje Gabinet Weterynaryjny AMICA 2 s.c. ul. Kupiecka 2, 66-200 Świebodzin lub
w uzasadnionym przypadku – inny podmiot, z którym gmina każdorazowo zawrze umowę w tym zakresie.
§ 10. 1. Koszt realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.
2. Środki finansowe przeznaczone na realizacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zabezpieczone zostały w budżecie gminy w kwocie
5 000,00 zł.
3. Powyższa kwota będzie wydatkowana na podstawie podpisanych umów z podmiotami realizującymi
zadania na rzecz gminy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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