Projekt
z dnia 22 maja 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ..................2015
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013; poz. 594 ze zm1)), zgodnie z art. 11 i 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 856 ze zm. z 2014 r. poz. 1794) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii w Nakle nad Notecią oraz po zasięgnięciu opinii przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami i Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Nakło nad Notecią, uchwala się co następuje:
§ 1.
Przyjmuję się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc Uchwała Nr XLII / 865 / 2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

1) zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.
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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych przebywających w granicach
administracyjnych Gminy, w tym w szczególności do psów i kotów.
§ 1.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Nakło nad Notecią obejmuje:
1. zapewnianie 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 dla zwierząt.
§ 2.
1. Wyłapane bezdomne zwierzęta umieszcza się niezwłocznie w kojcach w miejscu do zatrzymań, które
zlokalizowane jest na terenie wsi Bielawy na okres do 15 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 10 dni
od daty szczepienia przeciwko wściekliźnie.
2. W miejscu zatrzymań zwierząt wyodrębnia się pomieszczenia przeznaczone do:
a) utrzymywania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, pozwalające na ich izolowanie od
zdrowych zwierząt,
b) utrzymywania zwierząt zdrowych,
c) przechowywania karmy,
d) przechowywania środków dezynfekcyjnych,
e) prac administracyjno – biurowych i przechowywania dokumentacji.
3. Podejmowane są działania w zakresie adopcji, a w przypadku jej braku zwierzęta są przekazywane do
Schroniska dla zwierząt, prowadzonego przez Fundację "Radość Psiaka" ul. Spółdzielcza 27/2, 64-500
Szamotuły z którym Gmina Nakło nad Notecią ma podpisaną umowę.
§ 3.
W okresie zimowym Gmina Nakło zapewni karmę dla kotów wolno żyjących i przekaże ją wolontariuszom.
Karma zostanie wydana tylko w przypadku dużych ilości śniegu i niskich temperatur.
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§ 4.
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nakło nad Notecią ma charakter stały
i dokonywane będzie przez Straż Miejską Nakło nad Notecią, według potrzeb lub zgłoszonych
interwencji. Straż Miejska posiada stosowne przeszkolenie z zakresu wyłapywania zwierząt oraz pojazd
spełnia wymagania rozporządzenia Rady 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt
podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE
oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.
2. Po upływie maksymalnego możliwego czasu zatrzymywania, zwierzę zostaje przewiezione do schroniska
dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina Nakło ma podpisaną umowę. Decyzję o transporcie zwierząt
wymagających leczenia podejmuje lekarz weterynarii.
3. Zwierzętom umieszczonym w kojcach w miejscu zatrzymań zapewnia się utrzymanie oraz opiekę
weterynaryjną.
4. Straż Miejska w Nakle nad Notecią podejmuje działania w zakresie adopcji, tak aby ograniczyć ilość
zwierząt oddawanych do schroniska.
5. Wyłapane bezdomne zwierzęta mogą być przed oddawaniem do adopcji poddawane sterylizacji lub
kastracji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komendant Straży Miejskiej po konsultacji z lekarzem
weterynarii.
§ 5.
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach
ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust.1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia z uwagi na
możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym
w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.
§ 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest w szczególności poprzez:
1. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy w tym na stronach internetowych;
2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.
§ 7.
1. Znalezione, przygarnięte lub urodzone w miejscu zatrzymań ślepe mioty będą usypiane.
2. Usypianie ślepych miotów przeprowadza lekarz weterynarii.
3. Fakt uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Straż Miejską.
4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
odpowiednie służby do tego przeznaczone.
§ 8.
1. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną umieszczone w gospodarstwie rolnym Pana Wacława
Mroczkowskiego zam. Karnówko 23, 89-100 Nakło nad Notecią z którym Gmina Nakło
ma podpisaną umowę na zapewnienie opieki.
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina Nakło nad Notecią podejmie starania
w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

Id: 4AFBF586-4287-4139-9032-17C9AE2D9A46. Projekt

Strona 2

§ 9.
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowane jest poprzez umowę z Kliniką Weterynaryjną "CENTRUM" Władysław Parzęcki, ul.
Władysława Bełzy 36, 85-817 Bydgoszcz.
§ 10.
W celu realizacji zadań programu opieki nad zwierzętami Gmina Nakło nad Notecią współpracować może
w szczególności z:
a) organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności
zwierząt,
b) podmiotami prowadzącymi schroniska dla bezdomnych zwierząt,
c) innymi osobami lub podmiotami w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
§ 11.
1. Na realizację Programu opieki, Gmina Nakło nad Notecią posiada zabezpieczone środki finansowe
w kwocie 40.100 zł.
2. Środki finansowe zabezpieczono na poszczególne cele:
a) przekazywanie psów do schroniska - 19.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe dla wolontariuszy - 8.000 zł
c) pozostałe koszty związane z opieką nad zwierzętami - 13.100 zł
§ 12.
Środki finansowe mogą być wydatkowane poprzez zlecenie:
1. Zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).
2. Świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 856 ze zm.), Rada Miasta określa, w drodze uchwały corocznie program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Przyjęcie powyższego programu pozwoli ograniczyć na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
zjawisko bezdomności zwierząt, stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie zwierząt.
Poszukiwanie nowych właścicieli zapewni zwierzętom nowe domy zdejmując z gminy obowiązek
zajmowania się nimi. Zakres realizacji programu będzie limitowany wysokością środków przeznaczonych w
budżecie w danym roku.
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