Załącznik do uchwały nr XXIII/…/17
Rady Gminy Unisław
z dnia 23 marca 2017 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
W GMINIE UNISŁAW NA ROK 2017
Rozdział 1
Wprowadzenie
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w Gminie Unisław (zwany Programem) jest zgodny z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856 j.t.) oraz rozporządzeniem z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).
§ 2. Program określa wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w roku
2016 w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek.
Rozdział 2
Cele Programu
§ 3. Celem programu jest:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie
zwierząt;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt;
3) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt oraz propagowanie ograniczania i kontroli
rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów;
Rozdział 3
Zadania w ramach Programu
§ 4. W ramach Programu Gmina Unisław realizuje następujące zadania:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie
rolnym spełniającym warunki dobrostanu i zabezpieczenia epizootycznego;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Rozdział 4
Wykonawcy Programu
§ 5. Realizację zadań w ramach Programu prowadzi Urząd Gminy w Unisławiu oraz inne współpracujące
jednostki organizacyjne, w tym:
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1)
2)
3)

schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3, 87-100 Toruń, zwane
dalej Schroniskiem;
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy;
organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt przez współpracę z Urzędem Gminy oraz Schroniskiem.
Rozdział 5
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 6. Schronisko przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy
Unisław.
§ 7. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu.
Rozdział 6
Opieka nad wolnożyjącymi kotami
§ 8. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Unisław realizuje się przy współpracy
Gminy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt
oraz na zasadach wolontariatu mieszkańców Gminy.
§ 9. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje podejmowanie interwencji w sprawach kotów
wolnożyjących oraz w przypadkach uzasadnionych, w wyniku zgłoszeń dokonanych przez
mieszkańców Gminy, podejmowanie działań mających na celu dokarmianie kotów wolnożyjących.
Rozdział 7
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 10. 1. Odławiania bezdomnych zwierząt odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt;
2.
Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby,
pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało;
3. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Unisław podlegają stałemu odławianiu – zgłoszenia
od mieszkańców Gminy o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd Gminy lub Policja;
4. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu,
który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie
zadawał im cierpienia;
5. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt,
w stosunku do wymagań dotyczących transportu zwierząt;
6. Odłowione zwierzęta domowe są odbierane przez Schronisko, na zasadach zawartej umowy
oraz zgłoszenia telefonicznego;
7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa
rolnego na podstawie zawartego przez gminę porozumienia z właścicielem gospodarstwa,
nieposiadającym zwierząt gospodarskich w budynku przeznaczonym dla zwierząt odłowionych.
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Rozdział 8
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
§ 11.

Schronisko (w ramach zawartej umowy z Gminą) realizuje obligatoryjną sterylizację
albo kastrację zwierząt.
§ 12.
Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.
§ 13.
Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia
się właściciela lub opiekuna;
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan
zdrowia lub wiek.
Rozdział 9
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 14.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) wywieszenie informacji o schwytaniu bezdomnego zwierzęcia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy;
2) wywieszenie informacji o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przebywających
w Schronisku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczenie na niej adresu strony
schroniska: www.schronisko-torun.oinfo.pl.
§ 15. Zwierzęta przebywające w Schronisku po odbyciu 14 dniowej kwarantanny (na wypadek
zgłoszenia się właściciela) zostają poddane zabiegom lekarsko – weterynaryjnym (badania,
szczepienia, sterylizacja, kastracja) i następnie mogą być przeznaczone do adopcji.
§ 16. Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód tożsamości
z adresem zameldowania po podpisaniu umowy adopcyjnej.
§ 17. Schronisko umożliwia mieszkańcom Gminy chcącym oddać zwierzę odpłatne zbycie zwierzęcia
domowego.
Rozdział 10
Usypianie ślepych miotów
§ 18.
§ 19.

Usypianie ślepych miotów wykonywane jest w Schronisku.
Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku.
Rozdział 11
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym
spełniającym warunki dobrostanu i zabezpieczenia epizootycznego

§ 20. 1. Wskazanie budynku dla bezdomnych zwierząt gospodarskich spełniającego warunki
dobrostanu i zabezpieczeń epizootycznych następuje w momencie zaistnienia okoliczności
wymagającej interwencji na podstawie porozumienia zawartego przez gminę z Gospodarstwem
Rolnym „RAVIT” Sp. z o.o. z/s w Raciniewie, 86-260 Unisław;
2. Gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich musi spełniać odpowiednie
warunki bytowania zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. 2013 r. poz. 856 j.t.);
3. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie starania w zakresie
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt;
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Rozdział 12
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
§ 21. 1. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt na terenie Gminy Unisław realizowana jest poprzez zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej przez odpowiednie służby weterynaryjne będące do dyspozycji w danym
momencie.
2. Lekarz weterynarii udzieli pomocy zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz z uwzględnieniem
zasobów Lecznicy;
3. Na terenie Gminy Unisław opiekę nad zwierzętami pełnią lekarze weterynarii prowadzący
działalność w Lecznicy weterynaryjnej, ul. Dr Hasińskiego 6, 86-260 Unisław.
Rozdział 13
Finansowanie Programu
§ 22. Rada Gminy Unisław uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać środki finansowe
na realizację zadań Programu oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Unisław.
§ 23. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się
odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów
oraz optymalnego doboru środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów,
których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.
§ 24. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do gospodarstwa,
leczenia oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez ich właścicieli,
albo z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt.
§ 25. Na realizację Programu w 2017 r. przeznacza się kwotę w wysokości 30.000,00zł
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Rozdział 14
Przepisy końcowe
§ 26. Program podlega opiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacje społeczne
oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na terenie Gminy.
§ 27. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Unisław.
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