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UCIIWAŁA l[R Y,lY l 493 /14
RADY MmJsKmJ lv TRZEBMCY
z dnia 27 lutego 2014 r.
,, Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt na tereni Gminy Trzebnica w 2O14 r."

w sprawie wprowadzania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. loraz art,41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednoliĘ: Dz. U. z2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku zań. 11 a pkt.
ż llstary z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ockonie zwierząt (tekst jednolĘ: Dz. U. z2003 r., Nr 106, poz. 1O02 ze
zm.), art.3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o ufz}maniu crystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U . z 2013 poz. 1399) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekaruem Weter}marii w Trzebnicy, oraz
po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i Kołami ł,owieckimi Rada Miejska w Trzebnicy
uchwala, co naĘpuje:

przyjmuje się ,,program opieki nad zwierzętami Bezdomn},rni oraz zapobiegania Bezdomności
Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2014 r;', stanowiący załącznk do niniejszej uchwĄ określający
poliĘkę GminyTrzebnica wobec problemu bezdomności zlłierząt.
1.

2, Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
3. Uchwała wch odzi w

Ęcie z

dniem podjęcia.
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Załączrik do UchwaĘ Nr XLIV/493/14
Rady Miejskiej w Trzebnicy

z ónia 27 lutego
,,program opieki narl Zwierzętami

BezłlomilTJr[r"

20 1 4 r,

i:#i;":alia

BezdomnoŚ ci Zwietząt

są

§ 1. Celami Programu

ań, 4 pkt, 16 ustawy o
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu

nl terenie

ockonie zwierząl

2) zapobieganie bezdomności,

3)edukacjamieszkańcówGminyTrzebnicawzakresiehumanitamegotraktowaniazvłierząt,
2.

§

1.

Wykonawcami Proglamu są

:

l) Gmina Trzebnica,
2)
-'

zarządzanym przez
Sckonisko dla Zwierząt (Schronisko dla Zwierząt w Raciborzu, ul. Komunalna 9,
p.r"ariólo..t*o ro-onuń" Sp.z o.o. z siedzibą |rzy ,ul. Adamczyka 1,0,47_400 lacitOr,z na podstawie
będzie miała
un'oń podpir*"j z GminąTńbnica o.az " innń Schroniskiem z którym Gmina Trzebnica
podpisana umowę),

3)StrazMiejska,Policjąorganizacjespołeczne,stowarzyszeniąfundacje,którychstatusowymcelem
- ,
gminy oraz
i)iłł^i"lest, prr"ciwdziiłuni" b""do_ności zwierząt we wspĘracy z orgmuni
przedsiębiorca,któregoprzedmiotdziałalnościgospodarczejobejmujewyłapywaniebezdomnychzvłietząt.

2.Funkcjękoordlłratoradziałńporlejmowanychw-rlmachProgramupekriWydziałRolnictwaiochrony

wspóĘracującym włm zakresie
Śroclowiska li.zęd,, t4i"iskiego o-y o"**, pracowników tego Wydziału,
z organaacjami inspekcji Weterynaryjnej i lekarzami weter},narii,
na zapewnieniu bezdomn}łn zwiefzętom domowym miejsca w schronisku dla
§ 3. Zadanie polegające
,chroniskach
grnirr" ."iti^.j" popŹ"" u-i"."czanie_ bezdomnych ,zwierząt . 9",:"1:n_^y
umów
podstawie
na
tery.torialnego
jednostki
samorządu
lub

,riirz4,
;;;#;Ą*h pr.",

orginiri"iZ społeczne
§łni podmiotami,

podpisanych przez Gminę z

wolno źryjącymi realizowana jest przez:
§ 4. Opieka nad kotami
1. ustalenie miejsc w

których przebywają koty,

2.szukaniespołecznychopiekunów,którzyzajmąsiędokarmianiemwolnoźryjącychkotóworazzapewnią
wofno zyjącym, któie zostaĘ poddane zabiegom sterylizacji,
zimowy,
możliwościzapewnienie miejsca schronienią w szczególności na okres

tyg"J"]"*i"pi"tę kotoń
3. w miarę

4.każdykarmiciel,któryzgłosibytowaniebezdomnychkotównaterenieGminyTrzebnica,będziemiał
-"ubiegoii
sterylizacji kotek u letarzy weterynarii z którymi Gmina Trzebnica ma

możliwość'podda.iu
podpisane umowy,
§ 5. 1.

Na terenie

GmĘ Trzebnica

wprowadza się wyłapyrłanie bezdomnych złlierząt:

1) stałe na interwencj ę,

2) okresowe po wcześniejsązm ogłoszeniu,

2.Wyłapaniembędąobjętebezdomnez,,Nierzętapozostawionebezopieki,wstosuŃu,doktórychnie
-i"t -włuś"i"i"l"
l,rb innej osoby, pod której oPieką dotYchczas PozostaĘ, a w
l.t i":" ń"ii*"se ustaierria
szcz"gOtrroSci
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3. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina Trzebnica ma podpisaną umowę

z podmiotem prowadzącym działalnośćw tym zakresie.

4. Odławianie bezdomnych zvłierząt będzie prowadzone wyłącznie

przy lĘci1,1 specjalistycznego sprzętu
Ęcia i zdrowia zwierząt, atakże

przeznaczonego do wyłapyv,rania złvierząt, który nie stwrza zagrożenia dla
nie będzie zadawał im cierpienia.

akcji wyłapania bezdomnych zwierząt podawane bęĄ do publicznej wiadomoŚci poprzez
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, stronie intemetowej www.eko.trzebnica.pl, oraz za poŚrednictwem soĘsów.
5. Informacje o
6.

Transpoń bezdomnych zwierząt będzie odbyvlał się środkiem transpońu prz,ystosowanym do

bezpiecznego i humanitamego przewoan twierząt.

§6. l. Gmina Trzebnica realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla

zvłlerz{ na zasadach ustalonych

zj

ednostką prowadącą schronisko.

2. Zabiegi st€ryl]Zacji i kastracji mogąbyć przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii,
3. Zabiegom, o których mo,wa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okesie 14 dni od umieszczenia z uwagi
na możliwośćzgJaszania się właścicielalub opiekuna, oraz pxzeznaczone do adopcji w terminie okreŚlonym
w poszŃiwaniu nowych właścicieli.
§ 7. Poszukiwanie

właścicielidla bezdomnych zwierząt realizowanejest przez:

1.Informowanie o możliwościadopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Gminy w §łn na stronach intemetowych.
2. Współdziałanie z organizacjami

społecznlłni w zakesie poszukiwania nowych właścicielidla zvłienąt,

§ 8. Usypianie ślepych miotów:

l. Usypianie ślepychmiotów możne nastąpić wyłącznie przez |ekarzy weterynarii w gabinetach
weterynaryjnych, z którymi Gmina Trzebnica zawarła umowę, a takźe w schronisku dla zwierząt bezdomnych.
usypiane musi być traktowane z zasad,ami dopuszczanymi przez Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami w Polsce.
ż_ Zwierzę

3.

Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich do utylizacji.

zwierząt gospodarskich realizowane
§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla

jest w

naĘpująry sposób:

Wskazanie gospodarstwa rolnego następuje na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę
Trzebnica z właścicielemgospodarstlva. Zakres porozumienia może okeślićgotowośĆzapewnienia oPieki
zwierzętom bezdomnym gospodarskim lub dotyczyó indywidualnych pr4padków przekazania zuńetząt.
1.

2.

Jednocześnie zlmieszczenięm zwierząt w gospodarstwie Gmina Trzebnica podejmuje starania

w zakłesie zna|ęzienia nowego właścicielatych zwierząt,

3. Gospodarstwo rolne, które zapewni miejsce dla zwierząt bezdomnych gospodarskich z terenu Gminy
Trzebnicajest to gospodarstwo rolne położone w miejscowości Szczy'tkowice 70, Pani Marty Piaseckiej.

opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych zudziałem
zlńĆrząt reilizowany jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwośćświadczenia usług
§ 10. Zapewnienie całodobowej

całodobowo.
§ 11. Realizacja zadań, o których mowa w §5
schronisko dla zwierząt.
§ 12.

- §8 może zostać powierzona podmiotowi

prowadzącemu

Gmina Trzebnica w ramach Programu prowadzić będzie działania edŃacyjne mające na celu

podńiesienie świadomościmieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka
w stosunku do rvłierząt oraz w zakesie obowiązku spoczywających na właścicielachi opiekunach zwierząt
miedzy innymi poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie informacji w środkach masowego przekanl oruz na
stronie internetowej www.eko.trzebnica.pl.
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13.Srodki finansowane na realizację zadań wynikających z programu, zabezpieczone są w budżecie
Gminy Trzebnic a. Podziń środków na poszczególne zadania znajdująsię w tabeli ponizej
:

Lp.

l

Jednostka

realizuiaca

środki
finansowe

Gmina Trzebnica

35.000

zł

zadania
1) zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z tęrenu Gminy
Trzebnica;
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno zyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3 ) odławianie bezdomny ch zw ierzą|'
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracjazwierzątw schroniskachbądźw gabinetach
weterynaryj nych dla złłier ząt;
5) poszukiwanie nowych właścicielidla bezdomnych zvłierząt;
6) usypianie ślepychmiotów;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzęń drogowych
zudziałem złvierząt;
8) edukacia mieszkańców
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