DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 5 kwietnia 2018
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 05.04.2018 15:17:26

Poz. 935
UCHWAŁA NR LIII/347/2018
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Szprotawa w 2018 roku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Szprotawa w 2018 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szprotawie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Skawiński
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Załącznik do Uchwały Nr LIII/347/2018
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 28 marca 2018 r.
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Szprotawa w 2018 roku”
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Wykonawcami programu są:
1) Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
2) Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, Organizacje Pożytku Publicznego, Stowarzyszenia i Fundacje,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt i nie zadający im cierpienia.
3) Nadleśnictwo Szprotawa w zakresie informowania o bezdomności zwierząt.
4) Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy Szprotawa.
§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szprotawa oraz opieka
nad zwierzętami bezdomnymi.
Rozdział 2.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta pochodzące z terenu Gminy mają zapewnione miejsca w Schronisku dla
Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4, w celu sprawowania nad nimi dalszej opieki.
2. Po telefonicznym zgłoszeniu pracownika Urzędu, przedstawiciel Hotelu dla Psów w Przemkowie
z siedzibą ul. Szkolna 20K, 59-170 Przemków, wyłapuje i transportuje bezdomne zwierzę do Schroniska.
§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Szprotawa będzie prowadzone w sposób:
1) stały – w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń do Urzędu o błąkających się bez opieki zwierzętach,
a w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości;
2) okresowy – w odniesieniu do większych obszarów lub całej gminy (w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby).
2. Odłowione zwierzęta domowe odwożone są do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych do zakładu
leczniczego. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, które wskaże Urząd.
3. Urząd powiadamia mieszkańców co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
okresowego wyłapywania zwierząt bezdomnych o:
1) terminie ich wyłapywania;
2) granicach terenu, na którym zwierzęta będą wyłapywane;
3) adresie Schroniska, z którym Gmina ma podpisaną umowę o zapewnieniu dalszej opieki wyłapanym
zwierzętom;
4) podmiocie wykonującym wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
4. Wszelkie informacje i ogłoszenia dotyczące akcji wyłapywania zwierząt będą podane do publicznej
wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości, a także na stronach internetowych Urzędu.
§ 5. Znalezione wolno żyjące koty, których właściciela czy opiekuna nie uda się ustalić zostaną nakarmione
i w razie konieczności poddane opiece weterynaryjnej w zakładzie leczniczym, z którym Gmina Szprotawa
współpracuje.
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§ 6. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko 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 poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m. in.:
zamieszczenie informacji o znalezieniu bezdomnego zwierzęcia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na
stronie internetowej Urzędu www.szprotawa.pl.
§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów dokonywane jest przez lekarza weterynarii na koszt ich opiekuna lub
właściciela.
2. Usypianie ślepych miotów należy dokonywać w pierwszej lub drugiej dobie życia, a najlepiej
natychmiast po porodzie.
§ 8. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizowane jest przez Urząd, który zapewni przetransportowanie zwierzęcia do zakładu leczniczego,
sprawującego całodobowy dyżur telefoniczny, z którym Gmina Szprotawa współpracuje.
- Przychodnia Weterynaryjna „ANAKONDA”, ul. M. Konopnickiej 20, 67-300 Szprotawa.
2. Pracownik Urzędu dołoży wszelkich starań w celu ustalenia właściciela poszkodowanego zwierzęcia.
W przypadku ustalenia prawnego opiekuna zwierzęcia zawiadamia go niezwłocznie o zaistniałym
zdarzeniu. W przeciwnym wypadku przekazane zostanie do Schroniska lub wskazanego gospodarstwa rolnego.
§ 9. Gospodarstwem rolnym, zapewniającym opiekę zwierzętom gospodarskim przebywającym na terenie
Gminy Szprotawa bez opiekuna, będzie gospodarstwo wybrane przez Gminę zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział 3.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§ 10. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizuje Schronisko poprzez przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji
zwierząt bezdomnych pochodzących z terenu Gminy i przyjętych do Schroniska.
Rozdział 4.
Elektroniczne znakowanie zwierząt
§ 11. 1. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów realizują:
1) Schronisko poprzez czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska;
2) Urząd poprzez:
a) prowadzenie akcji bezpłatnego znakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy;
b) prowadzenie ewidencji właścicieli lub opiekunów psów, które zostały oznakowane mikroprocesorem
(wprowadzanie danych do bazy elektronicznej);
c) prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o elektronicznym znakowaniu psów.
2. Gmina pokrywa koszty elektronicznego znakowania psów, których właściciele zamieszkują na jej
terenie, na poniższych zasadach:
1) zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie usług elektronicznego znakowania
psów (czipowania);
2) właściciel psa w celu wykonania usługi czipowania zgłasza się do zakładu leczniczego dla zwierząt,
o którym mowa w § 12 pkt 2 ppkt. a);
3) Gmina dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt,
zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających fakturę/rachunek
wystawiony przez zakład leczniczy.
§ 12. 1. Dla wyłapanych bezdomnych zwierząt ustala się 14 dniowy okres karencji, w którym nie mogą być
one oddane do adopcji oraz poddawane żadnym zabiegom chirurgicznym, z wyjątkiem ratujących życie.
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2. Po upływie 14 dni od dnia wyłapania, zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia
ich właściciela, mogą być poddane sterylizacji lub kastracji oraz przekazane do adopcji.
3. Właścicielowi zwierzęcia przysługuje prawo ubiegania się o jego wydanie po udokumentowaniu prawa
własności do niego.
Rozdział 5.
Wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób
wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi Gmina.
§ 13. 1. Kwota pieniężna zaplanowana w budżecie gminnym na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
w 2018 roku wynosi – 110 000,00 zł.
2. Wskazana w ust. 1 wysokość środków finansowych zostanie przeznaczona na:
1) odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt;
2) zapewnienie podstawowej opieki weterynaryjnej porzuconym i odłowionym zwierzętom;
3) dokarmianie wyłapanych bezdomnych zwierząt, zwłaszcza psów i kotów;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) odbiór i utylizację padłych bezdomnych zwierząt;
6) znakowanie psów za pomocą mikroprocesora.

