
UCHWAŁA NR L/ 260 /2018
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2018 r”.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 , art. 40 ust.1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz.U z 2017r. poz.18751)) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. 
Dz.U z 2017r. poz. 1840) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania     bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2018r.”, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

1) zm.Dz.U. z 2017 r. poz.  2232, Dz. U z 2018 r. poz. 130
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Załącznik do Uchwały Nr L/ 260 /2018

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 28 marca 2018 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GNIEWKOWO w 2018r.

§ 1. Cel programu:

Celem niniejszego programu jest określenie zasad zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ma 
zastosowanie w szczególności do bezdomnych psów i kotów przebywających w granicach 
administracyjnych Gminy Gniewkowo. Ponadto program określa sposoby ochrony życia i zdrowia zwierząt 
bezdomnych, a także zapobiegania wzrostowi populacji zwierząt domowych.

§ 2. 1.  Wykonawcami programu są:

1) podmiot prowadzący Schronisko dla Zwierząt, z którym gmina podpisała umowę tj. Zbigniew Chmielewski 
prowadzący działalność gospodarczą FHU ZIBI SCHRONISKO CYWIL,  Rybowo 51, 62-130 Gołańcz;

2) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt;

3) gospodarstwo rolne,  Piotr Rychłowski ul. Jana Kilińskiego 29, 88-140 Gniewkowo na czasowe 
utrzymywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich;

4) podmiot prowadzący działalność gospodarczą P.U.H MNICH Ryszard Mnich Liszkowo 68, 88-180 
Złotniki Kujawskie, z którym gmina podpisała umowę na usługi transportowe bezdomnych żywych 
zwierząt gospodarskich;

5) lekarz weterynarii Karolina Kalisz prowadząca Przychodnię Weterynaryjną KUJAWSKIE CENTRUM 
ZDROWIA ZWIERZĄT ul. Inowrocławska 5, 88-140 Gniewkowo, z którą gmina podpisała umowę na 
usługi całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
usypianiu ślepych miotów, leczeniu rannych i chorych kotów oraz sterylizacji i kastracji.

2. Funkcję koordynatora działań w ramach Programu pełni Burmistrz Gniewkowa, który współpracuje 
w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko-weterynaryjnym.

II.   Zapobieganie bezdomności psów i ograniczanie ich populacji 

§ 4. Zapobieganie bezdomności psów  i ograniczanie ich populacji mogą polegać na:

1) zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy, w szczególności odławianie ich  
i umieszczanie  w schronisku, a także poszukiwanie nowych właścicieli,

2) zmniejszaniu populacji bezdomnych zwierząt  poprzez ich  sterylizację i kastrację prowadzoną 
obligatoryjnie w schronisku  z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych 
zabiegów  z uwagi na stan zdrowia i wiek,

3) usypianiu ślepych miotów realizowanych przez podmiot określony w § 2 ust. 1 pkt. 5

4) współpracy z organizacjami , których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

III.  Zapobieganie bezdomności kotów i ograniczanie ich populacji

§ 5.  Zapobieganie bezdomności kotów i ograniczanie ich populacji polega na:

1) zapewnieniu kotom z ternu Gminy  Gniewkowo niezdolnym do samodzielnego bytowania opieki w tym ich 
dokarmiania i zapewnienia wody pitnej w miejscach ich przebywania  przez karmicieli kotów i pracownika 
gospodarczego  Urzędu Miejskiego  oraz poszukiwaniu nowych właścicieli dla kotów,

2) usypianiu ślepych miotów  realizowanych przez podmiot określony w § 2 ust. 1 pkt. 5,

3) zmniejszeniu populacji kotów nieposiadających właścicieli poprzez ich  sterylizację i  kastrację 
prowadzoną obligatoryjnie w Schronisku wymienionym w § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz przez podmiot wymieniony 
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w § 2 ust. 1 pkt. 5 z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów 
z uwagi na stan zdrowia i wiek,

4) współpracy z organizacjami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

5) leczeniu rannych lub chorych kotów, które będzie prowadził podmiot określony w § 2 ust. 1 pkt. 5.

IV.  Inne regulacje

§ 8. Realizacja  Programu będzie limitowana wysokością środków przeznaczonych  w budżecie gminy  
w danym roku kalendarzowym.   W 2018r. w rozdziale 90003 § 4300  zabezpieczona jest  kwota w wysokości 
70.000,00 zł  w  tym na:

1/ odławianie bezdomnych zwierząt, utrzymanie w Schronisku, transport do Schroniska

oraz obligatoryjną kastrację albo sterylizację 63.000,00 zł

2/ opiekę i dokarmianie kotów wolno żyjących:

a) zakup karmy 300,00 zł

b) kastracja, sterylizacja 3.500,00 zł

3/ utrzymanie w stałej gotowości gospodarstwa rolnego w celu

zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 800,00 zł

4/ transport zwierząt gospodarskich 800,00 zł

5/ zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom

poszkodowanym w wypadkach drogowych 600,00 zł

6/ usypianie ślepych miotów 200,00 zł

7/ szczepienia i inne zabiegi weterynaryjne np. leczenie,

eutanazja 800,00 zł
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UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j.
Dz .U z 2017r. poz. 1840).
Zgodnie z art. 11a ust. 2 cytowanej ustawy program obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt.

Zgodnie z art.11a ust. 7 powołanej powyżej ustawy projekt programu przekazywany jest do zaopiniowania:
1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;

2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na

obszarze gminy;

3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

Projektodawcą uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.

Sporządziła: W.Brzuska
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