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Poz. 1009
UCHWAŁA NR VIII/63/2019
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Rzepin w 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018
poz. 994 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2019 poz. 122)
Rada Miejska w Rzepinie uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Rzepin w roku 2019, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wincenty Jędrzejewski
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Załącznik
do uchwały Nr VIII/63/2019
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 marca 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Rzepin w 2019 r.
§ 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepin oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
§ 2. Gmina podjęła działania mające na celu zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca i opieki
w schronisku dla zwierząt i w tym celu zawarła umowę z prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt
i posiadającym do tego stosowne zezwolenie Zenonem Jażdżewskim działającym pod nazwą VET-ZOO
SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski, NIP: 7631001774, z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 62,
64-980 Trzcianka.
§ 3. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie realizowane będzie we współpracy
Gminy Rzepin ze społecznymi opiekunami kotów oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie
Gminy, których statutowym celem jest opieka nad zwierzętami.
2. Współpraca polega na ustaleniu miejsca bytowania kotów, wydawaniu karmy społecznym opiekunom
kotów wolno żyjących, zwłaszcza w okresie, kiedy panują niskie temperatury na dworze, podejmowaniu
koniecznych interwencji w sprawie kotów wolno żyjących.
§ 4. 1. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Rzepin odławiane będą w sposób stały, na podstawie
informacji uzyskanej od Policji, lekarzy weterynarii, mieszkańców Gminy Rzepin oraz innych podmiotów.
2. Zadania z zakresu odławiania bezdomnych zwierząt realizuje podmiot prowadzący schronisko dla
zwierząt, z którym Gmina zawarła stosowną umowę, tj. podmiot określony w § 2 załącznika do uchwały.
3. Odławiane zwierzęta umieszczane są w schronisku dla zwierząt wskazanym w § 2 załącznika do
uchwały.
§ 5. 1. Schronisko, z którym Gmina zawarła stosowną umowę, wskazaną w § 2 załącznika do uchwały,
realizuje obowiązek przeprowadzania obligatoryjnych zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt przyjętych do
schroniska.
2. Zabieg sterylizacji albo kastracji może być przeprowadzony tylko przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich
w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, a także w przypadku zwierząt,
które zabłąkały się lub uciekły i ustalono ich właściciela oraz gdy istnieją przeciwwskazania do wykonania
zabiegów ze względu na stan zdrowia lub wiek zwierzęcia.
4. Gmina dopuszcza możliwość dofinansowania w 50% pokrywania kosztów sterylizacji albo kastracji
zwierząt na terenie Gminy Rzepin posiadających właścicieli.
§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) schronisko, wskazane w § 2 załącznika do uchwały, poprzez prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
2) Gmina 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 Miejskiego oraz na stronie internetowej www.rzepin.pl,
3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji promocyjnych i adopcyjnych.
§ 7. Usypianie ślepych miotów realizują:
1) schronisko, określone w § 2 załącznika do uchwały, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii
zabiegów uśpienia ślepych miotów,
2) Gmina poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt.
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§ 8. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2019 r. wskazuje się
gospodarstwo rolne znajdujące się w miejscowości Kowalów ul. Słubicka 32A, 69-110 Rzepin.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizuje:
1) podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt z którym Gmina zawarła umowę - VET-ZOO SERWIS
lek. wet. Zenon Jażdżewski z siedzibą w Trzciance, ul. Marii Konopnickiej 62,
2) Gmina poprzez zawartą umową z Przychodnią dla Zwierząt Wojciech Biedulski, Bogumił Owadiuk S.C.
z siedzibą przy ulicy Adama Mickiewicza 64, 69-110 Rzepin.
§ 10. 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu stanowi kwota 25.000 zł, która jest
finansowana ze środków budżetu Gminy na 2019 r.
2. Środki określone w ust. 1 zostaną wydatkowane w następujący sposób:
a) usługi weterynaryjne, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt (usunięcie padłych zwierząt i leczenie rannych zwierząt, które ucierpiały w wyniku takich zdarzeń),
usypianie ślepych miotów, a także odławianie bezdomnych zwierząt oraz sterylizacja i kastracja zwierząt
z terenu Gminy Rzepin posiadających właścicieli - 16.550 zł,
b) zapewnienie miejsca i opieki w schronisku, w tym też leczenia, sterylizacji i kastracji - 8.200 zł,
c) opieka nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie - 250 zł.
§ 11. 1. Plan elektronicznego znakowania („czipowania”) psów i kotów realizują:
1) schronisko określone w § 2 załącznika do uchwały poprzez elektroniczne znakowanie bezdomnych psów
i kotów przyjmowanych do schroniska,
2) właściwa komórka Urzędu Miejskiego - Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej
i Drogownictwa (ROŚGKiD) poprzez prowadzenie akcji informacyjnych o elektronicznym znakowaniu
zwierząt, zwłaszcza poprzez umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu (www.rzepin.pl),
2. Właściciel zwierzęcia w celu wykonania usługi ("czipowania") obowiązany jest zgłosić się
do ROŚGKiD Urzędu Miejskiego w Rzepinie w celu wydania skierowania na oznakowanie zwierzęcia.
§ 12. Organizacje pozarządowe mogą na koszt własny dokonywać realizacji zadań publicznych
obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy.
§ 13. Gmina Rzepin w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi
działania edukacyjne, w szczególności w zakresie obowiązków ciążących na osobach utrzymujących lub
hodujących psy lub koty, odpowiedzialnej i prawidłowej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego
traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz znakowania zwierząt, a także adopcji zwierząt
bezdomnych, mające między innymi formę konkursów, plakatów i ulotek.

