UCHWAŁA NR XIX/207/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie gminy Czerwieńsk w 2013 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie gminy Czerwieńsk w 2013 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567;
z 2013 r. poz. 153.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr
96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009
r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 230, poz. 1373; z 2012 r. poz.
908, poz. 985.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/207/13
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 27 lutego 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Czerwieńsk w 2013 roku
Rozdział 1.
WPROWADZENIE
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę ” - art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U.
z 2003 r. nr 106, poz. 1002 z późn. zm.). Jednym z wielu ustawowych obowiązków gmin jest m.in. zapewnianie
opieki bezdomnym zwierzętom. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Czerwieńsku uchwały
w sprawie „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Czerwieńsk w 2013 roku” , zwanego dalej Programem jest art. 11a ww. ustawy o ochronie zwierząt.
Treść Programu ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności do psów
i kotów oraz zwierząt gospodarskich. Najważniejszym problemem na terenie gminy Czerwieńsk jest
bezdomność psów, w związku z tym, większość działań określonych w Programie dotyczy tych zwierząt.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwieńsk oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi. Zadania priorytetowe Programu to m.in.:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności poprzez ich sterylizację i kastrację, a także
usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- edukacja mieszkańców gminy Czerwieńsk w zakresie opieki nad zwierzętami,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
Rozdział 3.
ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Czerwieńsk tut. Urząd realizuje poprzez
coroczne podpisywanie umowy na przyjmowanie i przechowywanie bezdomnych zwierząt w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze wyłapanych z terenu naszej gminy. Umowa podpisywana jest
z podmiotem, który wygra przetarg na prowadzenie schroniska, organizowany przez Prezydenta Zielonej Góry.
Na mocy tej umowy, podmiot prowadzący schronisko zobowiązuje się przyjmować i przetrzymywać
w schronisku, przez okres obowiązywania umowy, dostarczone/wyłapane psy z terenu gminy Czerwieńsk, jak
również sprawować nad nimi opiekę. Obecnie schronisko prowadzone jest przez Stowarzyszenie „Inicjatywa
dla Zwierząt ” z siedzibą w Zielonej Górze. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
zobowiązane jest postępować ze zwierzętami przyjętymi do schroniska zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym m.in. określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002 z późn. zm.) i Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158,
poz. 1657).

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: DFB57EE0-98BF-4CE6-A1EC-1A7105F4940B. Podpisany
Strona 1

Rozdział 4.
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI, W TYM ICH DOKARMIANIE
Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych są elementem ekosystemu
miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te, nie są
zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania
w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Na terenie gminy Czerwieńsk znaczną ilość kotów wolno
żyjących stwierdzono na terenie ogródków działkowych w Czerwieńsku. W 2012 r. tut. Urząd przeprowadzał
akcje dokarmiania kotów wolno żyjących na terenach ogródków działkowych, w 2013 r. takie akcje będą
powtarzane.
Rozdział 5.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Bezdomne zwierzęta domowe (w szczególności psy) na terenie gminy Czerwieńsk podlegają stałemu
wyłapywaniu. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez ich
właściciela, wobec braku ustalenia osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. Zwierzęta będą
wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez Straż Miejską lub inne upoważnione przez Burmistrza osoby, iż
zwierzę pozostaje bez opieki stwarzając zagrożenie dla porządku publicznego.
Przeprowadzanie akcji interwencyjnych i akcji odławiania bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów
z terenu gminy Czerwieńsk zostało powierzone Stowarzyszeniu „Inicjatywa dla Zwierząt ” z siedzibą
w Zielonej Górze. Bezdomne zwierzęta będą umieszczane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej
Górze.
Wyłapywanie psów następuje w możliwie jak najszybszym terminie, jednak nie dłuższym niż 24 godziny
od momentu zgłoszenia przekazanego telefonicznie przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku.
W sytuacji, gdy zagrożone jest życie zwierzęcia, a Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku nie pracuje,
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przyjmie zwierzę w trybie warunkowym i niezwłocznie powiadomi
o tym tut. organ w pierwszym dniu roboczym, po przyjęciu zwierzęcia.
W czasie akcji wyłapywania i transportowania zwierząt, podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie
i umieszczanie zwierząt w schronisku zapewni humanitarne ich traktowanie, a w miarę potrzeby opiekę
weterynaryjną.
Zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt,
chyba że stwarza poważne zagrożenie dla ludzi oraz innych zwierząt.
Rozdział 6.
OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA I KASTRACJA ZWIERZĄT
W SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów powierzono Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze poprzez
obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem
zwierząt u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
Urząd Gminy i Miasta wCzerwieńsku zamierza przeprowadzać akcje zachęcające właścicieli psów i kotów
do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.
Rozdział 7.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt powierzono Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Zielonej Górze. Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku upoważnia podmiot prowadzący schronisko
do przeznaczenia do adpocji dostarczonych zwierząt osobom trzecim. Nie dotyczy to zwierząt, przy których
dostarczeniu tut. Urząd poczyni odmienne zastrzeżenie. W przypadku, gdy po odbiór zwierzęcia zgłasza się
jego właściciel, zwierzę może być mu wydane za zwrotem kosztów wyłapania, transportu oraz kosztów
utrzymania zwierzęcia w schronisku.
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku poszukuje właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
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- umieszczanie informacji o bezdomnych zwierzętach
www.bip.czerwiensk.pl, zakładka "Przygarnij psa",

na

stronie

internetowej

tut.

Urzędu

-

- umieszczanie informacji o bezdomnych zwierzętach na łamach gazety "Czerwieńsk - U nas",
- ogłaszanie informacji o bezdomnych zwierzętach w sołectwach gminy Czerwieńsk w sposób zwyczajowo
przyjęty (słupy ogłoszeniowe, tablice ogłoszeń),
- promocję adopcji zwierząt ze schroniska.
Rozdział 8.
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
Usypianie ślepych miotów realizuje:
1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii
zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych.
2. Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do
usypiania ślepych miotów.
Rozdział 9.
WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH
Właściciel utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych
warunków bytowania. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała
lub innych cierpień.
W przypadku znęcania się nad zwierzęciem, może być ono odebrane właścicielowi lub opiekunowi na
podstawie decyzji Burmistrza Czerwieńska i przekazane gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez burmistrza,
jeżeli jest to zwierzę gospodarskie. Przekazanie zwierzęcia następuje za zgodą podmotu, któremu zwierzę ma
być przekazane. Na terenie gminy Czerwieńsk w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
wyznaczono gospodarstwo rolne Pana Andrzeja i Radosława Szymańskich w miejscowości Wyszyna.
W przypadku braku zgody lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających przekazanie
zwierzęcia do ww. gospodarstwa rolnego, zwierzę będzie nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej lub
jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowści prawnej albo osobie fizycznej, która zapewni mu właściwą
opiekę.
Rozdział 10.
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZEŃ
DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt należy kontaktować się z tut. Urzędem, tel. 68
3278179 lub ze Strażą Miejską w Czerwieńsku, tel. 68 3278214. W przypadkach, gdy ww. instytucje nie
pracują, interwencje podejmować będzie odpowiedni zakład leczniczy dla zwierząt w zakresie opieki
weterynaryjnej. Przykładowo, całodobową opiekę weterynaryjną zapewnia Lecznica dla Zwierząt w Zielonej
Górze, lek. wet. Władysław Chlamtacz. Lecznica oferuje pełen zakres leczenia zwierząt i prowadzi całodobowo
pogotowie weterynaryjne. Ponadto w uzasadnionych przypadkach interwencje przeprowadzał będzie podmiot
prowadzący Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
Rozdział 11.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku będzie prowadził we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
działania edukacyjne, m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego
traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 12.
FINANSOWANIE PROGRAMU
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy
w kwocie 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy zł i 00/100). W razie konieczności środki na
realizację Programu będą na bieżąco zwiększane.
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Gmina Czerwieńsk będzie rozliczała się z podmiotem prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Zielonej Górze na podstawie faktury VAT wystawianej w oparciu o cennik usług satnowiący integralną część
podpisanej umowy.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.
1002 z późn. zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku
zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o ochronie
zwierząt. Obligatoryjne uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt ma na celu ograniczenie bezdomności zwierząt. W związku z tym,
przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie gminy Czerwieńsk w 2013 roku . W związku z powyższym, Rada Miejska w Czerwieńsku ma obowiązek
podjęcia stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie.
Przedmiotowy projekt uchwały przesłano do zaopiniowania przez:
1/ Koło Łowieckie "Bór";
2/ Koło Łowieckie "Jeleń";
3/ Koło Łowieckie "Dąb";
4/ Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze;
5/ Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Zielonej Górze;
6/ Straż Ochrony Zwierząt w Zielonej Górze;
7/ Stowarzyszenie "Inicjatywa dla Zwierząt".
W terminie określonym ustawą nadesłano dwie opinie pozytywne, w tym:
1/ Powiatowego Inspektora Weterynarii w Zielonej Górze;
2/ Stowarzyszenia "Inicjatywa dla Zwierząt".
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