Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sławno w 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.
poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266, z 2016 r. poz. 1605, 1948, 2102, z 2017 r. poz. 60),
Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Sławno w 2018 r.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Sławno,
2) Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - należy przez to rozumieć Referat Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sławno,
3) organizacji społecznej - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt,
4) 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,
5) 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,
6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza,
7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim),
8) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266, z 2016 r. poz. 1605, 1948, 2102, z 2017 r.
poz. 60),
9) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławno w 2018 r.
§ 3. Koordynatorem Programu z ramienia Wójta Gminy Sławno jest Referat Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska.
Rozdział 2.
CELE PROGRAMU ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI
§ 4. Celami Programu są:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławno oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt,
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3) dokarmianie kotów wolno żyjących,
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) odławianie bezdomnych zwierząt,
6) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Sławno,
7) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
8) zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę.
§ 5. 1. Odławianie bezdomnych psów oraz innych zwierząt prowadzą odpowiednio przeszkoleni pracownicy
Urzędu lub lekarz weterynarii na podstawie podpisanej z nim umowy.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzi się za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie
stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał cierpienia zwierzętom.
3. Zwierzętom zagubionym, wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranym na skutek
zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, zapewnia się miejsce w Schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Dąbrówce koło Wejherowa, Dąbrówka Młyn 30, na podstawie zawartej umowy.
4. Zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w ust. 3, zwierzęta umieszczone w schronisku podlegają
sterylizacji lub kastracji.
5. Zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną rannym zwierzętom, w szczególności w przypadkach
zdarzeń drogowych, realizowaną na podstawie umowy podpisanej z Przychodnią Weterynaryjną w Sławnie, ul.
Mielczarskiego 6.
6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, odbywa się przez 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
zwierzętami bezdomnymi oraz wolontariusze.
7. W przypadku znalezienia nowego właściciela podpisana zostanie umowa adopcji, na podstawie której nowy
właściciel przejmie opiekę nad bezdomnym zwierzęciem. Przy zawarciu umowy adopcji Gmina Sławno
jednorazowo zapewnia:
1) trwałe oznakowanie zwierzęcia poprzez wszczepienie mikroczipa wraz z wprowadzeniem danych do
ogólnopolskiej bazy danych zwierząt oznakowanych,
2) pakiet szczepień okresowych (choroby zakaźne, wścieklizna),
3) podanie leków i preparatów mających na celu odrobaczenie, odpchlenie i odkleszczenie zwierzęcia,
4) niezbędne zabiegi weterynaryjne w przypadku zwierzęcia chorego lub po wypadku,
5) sterylizację lub kastrację, o ile stan zdrowia zwierzęcia na to pozwala.
8. W przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia i chęci jego adopcji, dana osoba winna w ciągu 14 dni
zgłosić się do Urzędu wraz z pisemnym potwierdzeniem o bezdomności zwierzęcia od sołtysa miejscowości na
terenie której zwierzę zostało znalezione, w celu zawarcia umowy adopcji. W wypadku przygarnięcia zwierzęcia
przez daną osobę i niezgłoszeniu tego faktu do Urzędu w ustalonym terminie umowa o adopcję nie może zostać
zawarta.
9. Monitorowaniem i dokarmianiem skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Sławno będzie
zajmowała się osoba wyznaczona przez poszczególnych sołtysów wsi w ramach prac społecznie użytecznych lub
przez społecznego opiekuna kotów wolno żyjących.
10. Dokarmianie kotów wolno żyjących przewiduje się w okresie zimowym, w przypadku niesprzyjających
warunków pogodowych.
11. Funkcję gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich pełni
gospodarstwo rolne Państwa Teresy i Sylwestra Szymborskich, znajdujące się w miejscowości Żukowo 18.
§ 6. 1. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych następuje przez:
1) prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego
traktowania zwierząt,
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2) sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt,
3) usypianie ślepych miotów.
2. Sterylizację suczek oraz usypianie ślepych miotów wykonuje Przychodnia Weterynaryjna w Sławnie, ul.
Mielczarskiego 6, we współpracy z organizacjami społecznymi.
§ 7. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Sławno jest realizowane przez:
1) nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, wynikających z ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250, 1920) oraz
właściwych uchwał Rady Gminy Sławno,
2) edukowanie osób utrzymujących zwierzęta domowe o ich obowiązkach wynikających z obowiązujących
przepisów.
§ 8. Edukacja mieszkańców Gminy Sławno jest prowadzona przez:
1) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Sławno do 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 Sławno na temat
humanitarnego traktowania zwierząt, opieki nad zwierzętami, propagowania sterylizacji i kastracji oraz
czipowania zwierząt, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
§ 9. W ramach zapobiegania zachorowaniom zwierząt na wściekliznę Gmina Sławno zapewnia pokrycie
kosztów obserwacji zwierząt w przypadku pokąsania lub innego zdarzenia.
§ 10. Program realizowany jest ze środków Gminy Sławno zapisanych w budżecie Gminy Sławno na rok 2017,
w wysokości 35 000 zł. Środki te wydatkowane będą na cele zawarte w programie oraz na realizację podpisanych
umów ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Dąbrówce Młyn 30, Przychodnią Weterynaryjną w Sławnie
i Zakładem Rolniczo – Handlowo - Usługowym "NEUTIL" S.C. z siedzibą w Dudzicze.
Rozdział 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie
Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Zgodnie
z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt Rada Gminy w drodze uchwały, corocznie do
dnia 31 marca każdego roku uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt.
Program, o którym mowa obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) dokarmianie wolno żyjących kotów;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku 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.
Projekt programu został wysłany celem uzyskania opinii do następujących jednostek:
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie;
- Zarządcy obwodów łowieckich na terenie Gminy Sławno;
- Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt z terenu Gminy Sławno.
Zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym organem
właściwym do przyjęcia i uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt jest Rada Gminy Sławno, w związku z powyższym należało podjąć stosowną uchwałę.
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