PROJEKT
Załącznik
do uchwały Nr III
Rady Gminy Świekatowo
z dnia …..........................

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Świekatowo w 2019 roku
WPROWADZENIE
„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 - Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.).
W codziennym życiu nierzadko spotykamy się z problemem bezdomności zwierząt.
Bezdomne zwierzęta mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Niejednokrotnie
stanowią również źródło chorób zakaźnych np.: wścieklizna.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie;
2) porzucanie zwierząt przez ich właścicieli;
3) ucieczki zwierząt;
4) łatwość pozyskiwania zwierząt, któremu towarzyszy brak należytej wiedzy w zakresie
prawidłowego obchodzenia się ze zwierzętami;
5) panujące mody na dane rasy zwierząt;
6) brak edukacji i wiedzy wśród społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności
zwierząt.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek stworzenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Świekatowo uchwały w sprawie „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Świekatowo w 2019 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ na terenie
Gminy Świekatowo skala bezdomności tych zwierząt jest największa.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świekatowo
w 2019 roku.
§ 2 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Świekatowo.
2. Realizatorami Programu są:
1) Na poziomie Gminy Świekatowo – Wójt Gminy Świekatowo;
2) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z
Gminą Świekatowo.

Rozdział 2.
CEL PROGRAMU
§ 3. Celem Programu jest :
1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy
o ochronie zwierząt;
2) Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świekatowo;
3) Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku wszelkich zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.

Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ
§ 4. Na terenie Gminy Świekatowo wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na interwencje.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Świekatowo realizuje Wójt Gminy
Świekatowo poprzez:
1) Zlecenie wyłapywania zwierząt i umieszczania w schronisku na podstawie zawartej
stosownej umowy z podmiotem upoważnionym do przeprowadzenia wyłapywania;
2) Wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich.
§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Wójt Gminy Świekatowo poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,
b) wyłapywanie osobników chorych lub poszkodowanych w wypadkach,
c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji
pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Świekatowo realizują:
1) Gmina Świekatowo na podstawie zawartej stosownej umowy ze Spółką Komunalną „Błysk”
ul. Wyzwolenia 1, 86-120 Pruszcz - podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie i
prowadzącym schronisko dla zwierząt, posiadającym zezwolenia na zasadach określonych w
art. 7 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, 1629);

2) Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie
odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt.
§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizują:
1) Gmina Świekatowo w schronisku dla bezdomnych zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką
prowadzącą schronisko;
2) 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;
3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi
sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy
Świekatowo;
4) Wójt Gminy Świekatowo poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do
wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji;
5) Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
§ 8.1. Za poszukiwanie nowych właścicieli psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi
właściciele.
2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Gmina Świekatowo poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Wójt Gminy Świekatowo poprzez promocję adopcji zwierząt oraz prowadzenie działań
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji
wyłapanych zwierząt na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Świekatowie oraz na stronie
internetowej www.swiekatowo.pl;
3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Urząd Gminy w Świekatowie poprzez
dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów na podstawie zawartej
umowy w tym zakresie.
§ 10.1. Na gospodarstwo zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich wyznacza się
gospodarstwo Państwa Bożeny i Grzegorza Drewczyńskich ul. Wybudowanie 20, 86-182
Świekatowo.
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmuje starania w zakresie
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt realizuje Gmina poprzez zawarcie stałej umowy z Gabinetem Weterynaryjnym
Andrzej Migocki ul. Kotomierska 3, 86-022 Dobrcz.

Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie
Gminy Świekatowo na 2019 rok w wysokości 7.700 zł.

§ 13. Zadania realizowane przez jednostkę w ramach Programu z uwzględnieniem środków
finansowych:
a) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej na podstawie zawartej umowy,
b) wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie opieki i miejsca w schronisku dla
zwierząt na podstawie zawartej umowy.
§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215).
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