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Poz. 714
UCHWAŁA NR XXXIII/136/2017
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2017 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.), po zasięgnięciu opinii podmiotów wymienionych
w art. 11a ust. 7, pkt. 1 – 3 ustawy o ochronie zwierząt, Rada Gminy Wymiarki uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wymiarki w 2017 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/67/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wymiarki w 2016 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wymiarki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Halina Kiszka
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXIII/136/2017
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 17 marca 2017 r.
PROGRAM
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WYMIARKI W 2017 ROKU.
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę.” – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.)
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno
żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Wymiarki.
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – prowadzone przez Łużycką
Spółdzielnię Socjalną w Piotrowie 2, 68 – 132 Przewóz;
2) 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;
3) 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;
4) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
5) programie – należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2017 roku.
Rozdział 2.
Wykonawcy programu
§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Wymiarki:
2. Program realizowany jest przez:
1) komórki organizacyjne Urzędu Gminy Wymiarki właściwe w sprawach gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska;
2) „Schronisko dla zwierząt” prowadzona przez Łużycką Spółdzielnię Socjalną w Piotrowie;
3) organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
4) gospodarstwo rolne w miejscowości Silno Małe 26 w gminie Wymiarki.
Rozdział 3.
Cel i zadania programu
§ 4. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, w szczególności
poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez ich sterylizację i kastrację,
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3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa
w zakresie obowiązków spoczywających na ich właścicielach i opiekunach.
Rozdział 4.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
§ 5. 1. Gmina Wymiarki zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez utrzymywanie schroniska na
podstawie umowy zawartej z Łużycką Spółdzielnią Socjalną prowadzącą Schronisko dla Zwierząt, która
obejmuje również obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wymiarki.
2. Zwierzęta nowo przybyłe poddawane są kwarantannie przez okres co najmniej 14 dni.
3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w schronisku, bezpośrednio po ich
przyjęciu.
4. Zwierzęta bezdomne trafiające do schroniska, w przypadku nieodnalezienia właściciela zwierzęcia, są
trwale znakowane poprzez podskórne wszczepienie elektronicznych identyfikatorów oraz wprowadzane do
bazy danych, na potrzeby późniejszej identyfikacji oraz postępowania adopcyjnego.
5. Szczegółowy sposób postępowania określa regulamin schroniska.
Rozdział 5.
Opieka nad kotami wolno żyjącymi
§ 6. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi będzie prowadzona w miejscach dużych skupisk ludzkich
(Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe i.t.p.) na wniosek i za pośrednictwem osób
zarządzających daną nieruchomością ze wskazaniem siedliska bezdomnych kotów poprzez ich dokarmianie
karmą zakupioną na koszt Urzędu.
2. Opieka obejmuje w szczególności:
1) dokarmianie, odrobaczanie i zwalczanie pasożytów zewnętrznych u kotów przebywających poza
Schroniskiem, w okresie jesienno-zimowo-wiosennym opiekującymi się wolno żyjącymi kotami, karmą
oraz innymi środkami zakupionymi przez Gminę Wymiarki;
2) dopuszcza się możliwość ograniczenia populacji wolno żyjących kotów poprzez ich kastrację i sterylizację
i wypuszczanie ich w miejsce, w których dotychczas przebywały.
Rozdział 6.
Odławianie zwierząt bezdomnych
§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na następujących zasadach:
1) odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, 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) odławianie bezdomnych zwierząt będzie dokonywane przez Łużycką Spółdzielnię Socjalną w Piotrowie
w ramach zawartej umowy.
3) odłowione zwierzęta domowe będą umieszczone w „ Schronisku dla zwierząt”
4) odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w § 11.
5) odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela, po okresie
14 dni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji.
6) odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
Rozdział 7.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
§ 8. 1. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, są poddawane
obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt których wiek lub stan zdrowia nie pozwalają na
wykonanie zabiegu.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii.
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Rozdział 8.
Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych
§ 9. 1. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych następuje z wykorzystaniem elektronicznej
lokalnej bazy danych zwierząt domowych.
2. W celu usprawnienia procesu adopcyjnego zwierząt przebywających w schronisku, podejmuje się
następujące działania, obejmujące:
1) zamieszczanie na stronie internetowej aktualnych informacji dotyczących zwierząt przeznaczonych do
adopcji wraz ze zdjęciami;
2) prowadzenie akcji reklamującej stronę w przeglądarkach internetowych oraz innych dostępnych miejscach;
3) promocję adopcji zwierząt ze schroniska poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych oraz
na stronie internetowej, a także organizowanie akcji adopcyjnych i dni otwartych schroniska.
Rozdział 9.
Usypianie ślepych miotów
§ 10. 1. Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Usypianie ślepych miotów jest dokonywane w schronisku, w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.
3. Usypianie ślepych miotów realizuje lekarz weterynarii w schronisku dla zwierząt lub lekarz weterynarii
Pan Witold Wnukowski zamieszkały w Żaganiu przy ul. Myśliwskiej 3, 68 - 100 Żagań.
Rozdział 10.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 11. 1. Gospodarstwo rolne w miejscowości Silno Małe 26 w gminie Wymiarki, przyjmuje i zapewnia
opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terytorium Gminy Wymiarki.
2. Opiekę nad zwierzętami sprawuje właściciel gospodarstwa.
Rozdział 11.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowym z udziałem zwierząt
§ 12. 1. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będzie
realizowana na podstawie zawartej umowy z lekarzem weterynarii Panem Witoldem Wnukowskim o którym
mowa w § 10 ust. 3.
2. Zgłoszenie zdarzenia będzie następowało telefonicznie zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.
Rozdział 12.
Finansowanie programu
§ 13. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu;
1) zabezpieczone są w budżecie gminy na 2017 rok środki w kwocie 18.000 zł.
2) środki wydatkowane będą na podstawie umów na świadczenie usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
a w przypadku wniosków o dokarmianie wolno żyjących kotów lub ograniczenie populacji wymagane
będzie również pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Wójta Gminy.

