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UCHWAŁA NR VII/59/19
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.,
poz. 994 z późn. zm.1)), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019r.,
poz. 122) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2019 roku.
§ 2. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących
przebywających w granicach administracyjnych Gminy Kożuchów.
§ 3. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt przez ich sterylizację i kastrację, w szczególności psów
i kotów będzie wykonywane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze ul. Szwajcarska 4,
poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska,
z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan
zdrowia i/lub wiek.
§ 4. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kożuchów zapewnia Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze ul. Szwajcarska 4, które będzie przyjmować zwierzęta bezdomne
z terenu Gminy Kożuchów.
§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„USKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie ul. Elektryczna 9 na zgłoszenie Straży Miejskiej w Kożuchowie, Policji oraz upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Odławiane zwierzęta
przekazywane będą do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze ul. Szwajcarska 4.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kożuchów ma charakter stały w odniesieniu do
zgłoszeń dotyczących pozostawionych zwierząt bez opieki, w szczególności chorych lub powodujących
zagrożenie bezpieczeństwa.
3. Odławianiu podlegają zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka,
a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub osoby, pod której opieką zwierzę pozostawało.
4. Odławiania bezdomnych zwierząt będą prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który
nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432,
poz. 2500.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 676

§ 6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i poszkodowanym
w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Kożuchów realizowane będzie przez weterynarza Rafała
Chalimoniuk prowadzącego Gabinet Weterynaryjny w Nowej Soli ul. Kościuszki 24.
§ 7. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie – realizowane będzie
poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,
zarejestrowanych w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie.
2. Wskazuje się miejsca dokarmiania kotów – tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych:
- im. Marii Konopnickiej w Kożuchowie ul. Polna;
- „JEDNOŚĆ” w Kożuchowie ul. 22 Lipca 1807.
§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie poprzez: Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze ul. Szwajcarska 4, które prowadzić będzie działania zmierzające
do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o ochronie zwierząt realizuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze ul. Szwajcarska 4 oraz
lekarz weterynarii Rafał Chalimoniuk prowadzący Gabinet Weterynaryjny w Nowej Soli ul. Kościuszki 24.
§ 10. Wskazuje się gospodarstwo rolne Sołtysa Sołectwa Bulin mające siedzibę w Bulinie nr 2 w celu
zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich.
§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Kożuchów na 2019r. w dziale 900 kwocie 172 340,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dwa tysiące
trzysta czterdzieści 00/100). Powyższe środki finansowe przeznaczone są na:
1) pobyt bezdomnych psów i kotów w Schronisku (oraz obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt,
usypianie ślepych miotów) – 68 600,00 zł;
2) utrzymanie miejsca przetrzymywania zwierząt bezdomnych, odławianie zwierząt oraz zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 90 000,00 zł;
3) opiekę i dokarmianie kotów wolno żyjących – 2 100,00 zł,
4) utylizację martwych zwierząt – 9 600,00 zł;
5) przetrzymywanie zwierząt gospodarskich – 2 040,00 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Perdian

