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UCHWAŁA NR XVIII/94/2017
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Bytnica w 2017 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
poz. 446 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 z ze
zm.) – po zasięgnięciu opinii właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz zarządców obwodów
łowieckich działających na obszarze gminy uchwala się, co następuje:
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BYTNICA W 2017 ROKU
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Bytnica w 2017r. ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie gminy Bytnica.
Rozdział 2.
CEL PROGRAMU
§ 2. Celem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
zwany dalej programem jest:
1) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt domowych i prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt
bezdomnych, znajdujących się w schroniskach oraz wolno żyjących kotów,
2) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku
dla zwierząt, a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym, a także zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń
drogowych
3) poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych,
4) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.
Rozdział 3.
REALIZATORZY PROGRAMU
§ 3. 1. Funkcję koordynatora Programu pełni Wójt.
Rozdział 4.
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW PROGRAMU
§ 4. 1. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy realizowana będzie przez:
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1) egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt, określonych
przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2) egzekwowanie, we współpracy z inspekcją weterynaryjną, obowiązku wykonywania corocznego
szczepienia psów przeciw wściekliźnie,
3) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania.
2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie gminy odbywać się będzie poprzez:
1) sterylizację i kastrację zwierząt, które realizowane jest przez Gminę i schroniska poprzez:
a) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji
i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli,
b) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska;
2) usypianie ślepych miotów zwierząt, które realizowane jest przez:
a) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
b) Gminę poprzez zlecanie lekarzom weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów
wolno żyjących.
3. Zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym oraz opieki dla zwierząt z terenu Gminy Bytnica
realizuje się poprzez:
1) przyjmowanie przez Urząd zgłoszeń o błąkających się zwierzętach,
2) odławianie z terenu gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki
właściciela,
3) poszukiwanie wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami, wolontariuszami i innymi osobami
nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych,
4) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz opieki,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
bezdomnych zwierząt poprzez dokonanie przez Urząd zlecenia odpowiednim służbom weterynaryjnym
podjęcia opieki lekarskiej nad bezdomnymi psami i kotami wolno żyjącymi z terenu gminy w celu
udzielenia pomocy lekarskiej.
6) w roku 2017 realizację zadań wymienionych w § 6, pkt 3, ppkt 1-6 w imieniu gminy realizować będzie
Vet-Zoo Serwis z siedzibą Trzciance, ul. Marii Konopnickiej 62.
7) w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt gospodarskich Gmina wskazuje gospodarstwo rolne
w Bytnicy nr 151. W celu zapewnienia miejsca przetrzymywania odebranych i bezdomnych wyłapanych
zwierząt domowych zostanie zawarta stosowna umowa.
8) usługi weterynaryjne nie wymienione wyżej, w razie wystąpienia takiej potrzeby, zlecane będą doraźnie
lokalnym lekarzom weterynarii lub przychodniom weterynaryjnym.
4. Poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych realizują:
1) schroniska dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im
należyte warunki bytowania,
2) Wójt poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Bytnica oraz na stronie internetowej Urzędu,
3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
5. W zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, a także poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego, Gmina Bytnica zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
6. Edukacja społeczeństwa Gminy w zakresie humanitarnego
zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie poprzez:

traktowania

zwierząt

i sposobów
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1) włączanie nauczycieli (przedszkoli i szkół) do propagowania treści programowych w dziedzinie ochrony
środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, promowanie prawidłowych
postaw zachowań w stosunku do zwierząt,
2) organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi,
osobami prawnymi i fizycznymi akcji, konkursów, spotkań edukacyjnych i innych form edukacyjnych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania
bezdomności, praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia;
3) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
4) promowanie w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych działań określonych niniejszym programem,
5) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 7. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 10.000 zł
zabezpieczone są w budżecie Gminy na 2017 rok.
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.).
Rozdział 6.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bytnica.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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