Projekt
z dnia 11 marca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie gminy Sławno
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
159 z późn. zm.);
- art. 11 ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz.
1002 z późn. zm.); po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sławnie
Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje sie program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Sławno w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/243/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie
przyjęcia pragramu opieki nad zwiertzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Sławno.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Sławno
z dnia....................2014 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy
Sławno
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Sławnie, jednostkę organizacyjną przy pomocy której
Wójt Gminy Sławno wykonuje zadania.
2. Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska należy przez to rozumieć Referat Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska jako komórkę organizacyjną Urzędu.
3. Przytulisku, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem,
w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt.
4. Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby,
pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
5. Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.
6. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim).
7. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Sławno .
§ 2. Koordynatorem Programu z ramienia Wójta Gminy Sławno
i Ochrony Środowiska.

jest

Referat Gospodarki Przestrzennej

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. Celem programu jest :
1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Sławno oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
2. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt,
3. Dokarmianie kotów wolno żyjących,
4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5. Odławianie bezdomnych zwierząt,
6. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy,
7. Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
8. Zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę.
§ 4. Realizacja założonych celów.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:
1. Odławianie bezdomnych psów oraz innych zwierząt - prowadzone będzie przez Lecznicę Dla Zwierząt
w Darłowie, ul. Morska 43b, Mieczysław Bojke, na podstawie zawartej umowy z dn. 17.02.2014 roku.
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2. Zapewnienie miejsc w Schronisku dla Zwierząt wszystkim zwierzętom zagubionym, wałęsającym się,
pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w Ustawie
o ochronie zwierząt w Schronisku „Reks” w Kołobrzegu, ul. VI Dywizji Piechoty 60, na podstawie zawartej
umowy z dn. 03.02.2014 roku. Zgodnie z zapisami umowy zwierzęta umieszczone w schronisku podlegać będą
sterylizacji i kastracji.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie
stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał cierpienia .
4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (w szczególności w przypadkach
zdarzeń drogowych) realizowane będzie na podstawie umowy z Lecznicą Darłowo. W przypadkach niecierpiących
zwłoki usługi wykonywać będzie Przychodnia Weterynaryjna Sławno, ul. Milczarskiego 6.
5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, odbywać się będzie poprzez umieszczanie
informacji na stronie internetowej Gminy Sławno i w lokalnych mediach. W realizacji zadania pomagać będą
sołtysi Gminy Sławno, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, stowarzyszenia zajmujące się
opieką nad bezpańskimi zwierzętami oraz wolontariusze.
6. Monitorowaniem i dokarmianiem skupisk kotów wolno żyjących na terenie gminy będzie zajmowała się
osoba wyznaczona przez poszczególnych sołtysów wsi w ramach prac społecznie użytecznych.
7. Wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. Funkcje te
będzie pełniło gospodarstwo rolne Pani Moniki Marcinkowskiej, Warszkowo 193.
§ 5. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez :
1. Prowadzenie widocznych działań edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami
i humanitarnego traktowania.
2. Sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt. Sterylizację suczek będzie wykonywać Przychodnia
Weterynaryjna Sławno, ul. Milczarskiego 6, we współpracy z Fundacją „Zwierzęta i My” z Poznania.
3. Usypianie ślepych miotów. Zadanie to wykonywane będzie w ramach umowy z Lecznica dla Zwierząt
w Darłowie, a w przypadkach niecierpiących zwłoki przez Przychodnie Weterynaryjną w Sławnie.
§ 6. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poprzez:
1. Nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, wynikające z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku oraz Uchwały Rady Gminy Sławno.
2. Edukowanie osób utrzymujących zwierzęta domowe o ich obowiązkach wynikających z ustawy i innych
przepisów.
§ 7. Edukacja mieszkańców
1. Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy w celu
włączenia do treści
programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt
oraz ich prawidłową opieką.
2. Organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego
traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego traktowania, propagowanie sterylizacji i kastracji oraz czipowania,
a także adopcji zwierząt bezdomnych.
§ 8. Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę.
Gmina zapewnia pokrycie kosztów obserwacji zwierzęcia w przypadku pokąsania lub innego zdarzenia.
§ 9. Realizacja Programu
Program realizowany będzie z funduszy Gminy Sławno zapisanych w budżecie na rok 2014 w wysokości
35 tys. zł. Środki te wydatkowane będą na cele zawarte w programie oraz na realizację podpisanych umów ze
Schroniskiem Zwierząt w Kołobrzegu, Lecznicą Zwierząt w Darłowie i Zakładem Rolniczo – Przemysłowym
„FARMUTIL HS” S.A. z siedzibą w Śmiłowie.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Rada Gminy
w drodze uchwały, co rocznie do dnia 31 marca każdego roku uchwala program opieki nad
zwierzętami bezdomnymioraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
Projekt programu został wysłanycelem uzyskania opinii do następujących jednostek:
1. Powiatowy Lekarz Weterynariiw Sławnie;
2. Zarządcy obwodów łowieckich na terenie Gminy Sławno;
3. Organizacjom społecznym, których statutowym celem działaniajest ochrona zwierząt z terenu
Gminy Sławno.
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