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UCHWAŁA NR XXIV/171/17
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2017 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 2016 r., poz. 446 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.
§ 1. Wyłapane zwierzęta zostaną przewiezione do schroniska w Trzciance, ul. M. Konopnickiej 62 lub do
oddziału w/w schroniska w Jędrzejewie lub Międzyrzeczu. Burmistrz Babimostu zawarł stosowną umowę
z ww. podmiotem.
Rozdział 2.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
§ 2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) burmistrz poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom w okresie zimowym tj. od grudnia do marca oraz
wydawania skierowań na leczenie zwierząt,
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
2) organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt.
§ 3. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Babimost realizują:
1) burmistrz 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 umieszczanie zwierząt w schronisku w Trzciance lub jego oddziałach w Jędrzejewie lub Międzyrzeczu,
2) organizacje społeczne, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt
domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub
schroniska w Trzciance lub jego oddziałach w Jędrzejewie lub Międzyrzeczu.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Babimost będzie prowadzone w sposób okresowy na
podstawie zgłoszeń.
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Rozdział 4.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.
§ 4. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów realizują:
1) schronisko w Trzciance wraz z jego oddziałami w Jędrzejewie lub Międzyrzeczu.
2) 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,
3) burmistrz poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących skierowań na zabiegi sterylizacji lub
kastracji przez lekarza weterynarii świadczącego Usługi Lekarsko-Weterynaryjne w miejscowości
Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 maja 38, oraz Zbąszynek, ul. Topolowa 20, z którym gmina ma podpisaną
umowę, na podstawie wniosku.
2. Gmina ponosi jedynie koszty wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji.
Rozdział 5.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
§ 5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) schronisko w Trzciance wraz z jego oddziałami w Jędrzejewie lub Międzyrzeczu 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 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 6.
Usypianie ślepych miotów.
§ 6. 1. Usypianie ślepych miotów realizują:
1) schronisko w Trzciance wraz z jego oddziałami w Jędrzejewie lub Międzyrzeczu poprzez dokonywanie
przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,
2) burmistrz poprzez lekarza weterynarii świadczącego Usługi Lekarsko-Weterynaryjne w miejscowości
Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 maja 38, oraz Zbąszynek, ul. Topolowa 20, z którym gmina ma zawartą
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 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
§ 7. 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 8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizują:
1) burmistrz poprzez lekarza weterynarii świadczącego Usługi Lekarsko-Weterynaryjne w miejscowości
Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 maja 3 oraz Zbąszynek, ul. Topolowa 20, z którym gmina zawarła umowę
w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej poszkodowanym zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy
Babimost,
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2) prowadzenie rejestru dla zwłok zwierząt bezdomnych z terenu gminy.
Rozdział 9.
Finansowanie programu.
§ 9. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Babimost i wynoszą w 2017 roku 27.000,00 zł.
Rozdział 10.
Postanowienia końcowe.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Maszewski

