UCHWAŁA NR VI/26/2015
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2015 stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.
§ 3.
Traci moc uchwała nr XXXVI/214/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2014 roku.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do Uchwały VI/26/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 27 marca 2015 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDMONOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY I
MIASTA STAWISZYN W 2015 ROKU
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy i Miasta Stawiszyn, zwany dalej Programem, ma na celu ograniczenie zjawiska
bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn oraz zapewnienie właściwej
opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom,
przebywającym w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn
Rozdział 2.
Cele i zadania Programu
§ 2. Celem Programu jest realizacja zadań własnych Gminy wynikających z ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856), w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.
§ 3. Zadania Programu:
1. Zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie w schronisku dla
zwierząt.
2. Poszukiwanie osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt.
4. Sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych w schroniskach dla zwierząt.
5. Usypianie ślepych miotów.
6. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, głównie poprzez ich dokarmianie.
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
8.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.

§ 4. Realizacja zadań Programu o których mowa w § 3 pkt 2 – 5 będzie powierzona podmiotowi
określonemu w § 5.

Rozdział 3.
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt
§ 5. Odławianie, transport, przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy
i Miasta Stawiszyn dokonywane będzie przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt tj. Hotel
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet weterynaryjny, Schronisko Centrum
Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 z filią w
schronisku w miejscowości Wojtyszki 18 gm. Brąszewice.
§ 6. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na ternie Gminy i Miasta Stawiszyn przeprowadzane
będzie na następujących zasadach:
1) Zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, i nie istnieje
możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd
pozostawały, zostaną odłowione przez podmiot o którym mowa w § 5.
2) Mieszkańcy Gminy i Miasta Stawiszyn lub służby porządkowe dokonują zgłoszenia do
Urzędu o konieczności wyłapania zwierząt które pozostają bez opieki, swobodnie
przemieszczają się i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i porządku
publicznego
3) Pracownik Urzędu zgłasza telefonicznie podmiotowi o którym mowa w § 5 konieczności
odłowienia zwierzęcia, po ustaleniu jego rzeczywistej bezdomności i precyzyjnym
określeniu miejsca jego lokalizacji. Podaje również dane osoby dokującej zgłoszenia,
kontakt telefoniczny w przypadku konieczności konsultacji dla podmiotu dokonującego
wyłapania zwierzęcia.
4) Uprawniony podmiot odławiający bezdomne zwierzęta, zobowiązany jest do wykonywania
czynności odłowów w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
5) Odławianie zwierząt bezdomnych odbywać się będzie przy użyciu specjalistycznego
sprzętu,który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia oraz który nie może zadawać im
cierpienia.
6) Transport zwierząt odbywać się będzie przy użyciu specjalistycznego pojazdu.
7) Bezdomne zwierzęta po ich odłowieniu na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn będą
niezwłocznie umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez
podmiot, z którym Gmina i Miasto Stawiszyn zawarła umowę w sprawie zapewnienia
opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
8) Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania
opieki nad zwierzęciem bezdomnym pochodzącym z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn.
Przekazanie zwierzęcia odbywa się nieodpłatnie bądź za zwrotem wydającemu

podstawowych kosztów opieki medycznej nad zwierzęciem na podstawie dostarczonej
faktury opieki medycznej.
9) W przypadku zwierząt, które pogryzły ludzi lub ich zachowanie wskazywało podejrzenie o
wściekliznę, po odłowieniu zostaną przekazane na obserwację weterynaryjną do miejsca
wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu.
§7. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
1.

Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt bezdomnych zapobiegająca ich
rozmnażaniu dokonywana będzie w schronisku dla zwierząt, przez podmiot o którym mowa
w § 5 i na zasadach określonych w Regulaminie schroniska.

2. W przypadku bezpośredniej adopcji bezdomnego zwierzęcia przez mieszkańców gminy
koszty kastracji lub sterylizacji pokrywa Gmina i Miasto Stawiszyn.
3. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.
4. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość
zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
2) Zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi
na stan zdrowia lub wieku.
§8. Usypianie ślepych miotów
1. Usypianie ślepych miotów wykonywane będzie przez najbliższego lekarza weterynarii jak
również przez lekarza weterynarii w schronisku.
§9. Opieka nad wolno żyjącymi kotami
1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn realizowana
będzie poprzez współpracę Gminy i Miasta Stawiszyn z sołtysami oraz organizacjami
społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) dokarmianie kotów wolno żyjących,
3) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów,
4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt.
§10. Zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie rolnym położonym w Długiej Wsi
Drugiej nr 52, 62-820 Stawiszyn.
§11. Całodobową opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
polegać będzie na:
1. zabranie zwierzęcia poszkodowanego w wypadku drogowym do punktu weterynaryjnego,
gdzie wykonane zostanie badanie, rozpoznanie, diagnoza i podjęcie leczenia (w przypadku

nie ustalenia właściciela, Gmina i Miasto Stawiszyn pokryje koszty po wystawieniu faktury)
2. przywróceniu ich środowisku naturalnemu, w przypadku zwierząt wolno żyjących, po
zakończeniu leczenia
3. zidentyfikowanie właściciela zwierzęcia w przypadku zwierząt gospodarskich
oznakowanych
Rozdział 4.
Finansowanie Programu
§12. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu, gmina
przeznacza z budżetu środki w wysokości 10 500 zł, z czego:
1. na odławianie i zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom – 9 000 zł
2. na pozostałe działania, przewidziane w Programie – 1 500 zł
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§13. Współpraca z organizacjami społecznym, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
Gmina w ramach współpracy może udzielić organizacjom społecznym, których statutowe
działania przyczyniają się do ochrony zwierząt, pomocy w różnych formach, m.in. w postaci:
1. promocji podejmowanych działań przez te organizacje, np. za pomocą środków masowego
przekazu, udostępnienia sal na spotkania otwarte organizowanych w celu podnoszenia
świadomości mieszkańców Gminy i Miasta w zakresie przedmiotowych tematów.

Uzasadnienie do
uchwały nr VI/26/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 27 marca 2015 r.
Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r.,
poz.856) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich ich wyłapywanie należy do zadań
własnych gminy.
Rada Miejska w Stawiszynie działając na podstawie art.11 a ust.1 aby wypełnić przedmiotowy
obowiązek określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca.
W związku z powyższym, podjęcie przez Rade Miejską w Stawiszynie przedmiotowej
uchwały w celu realizacji nałożonych ustawą na gminę obowiązków w zakresie zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania tej bezdomności jest konieczne i uzasadnione
Projekt niniejszej uchwały wraz z załącznikiem Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

w

2015 roku został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu, organizacje
społeczne, których celem działania jest ochrona zwierząt oraz przez dzierżawców lub zarządców
obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy i Miasta Stawiszyn

