Uchwała nr ……………..
Rady Gminy Dopiewo
z dnia …………...
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 11a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 856)
uchwala się, co następuje:
§1
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Dopiewo na rok 2015.
§2
Celem programu opieki nad zwierzętami jest:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3. odławianie bezdomnych zwierząt;
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach 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.
§3
Ilekroć w programie jest mowa o:
1. Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Dopiewo
2. Przytulisku, należy przez to rozumieć Przytulisko dla zwierząt prowadzone przez
Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie przy składowisku odpadów w Dopiewie
3. 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
dotychczas pozostawały
4. Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie
przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub w odpowiednim pomieszczeniu,
utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.
5. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na
wolności
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6. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
na terenie Gminy Dopiewo.
§4
Wykonawcami programu są:
1. Urząd Gminy Dopiewo, Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
ul. Leśna 1C 62-070 Dopiewo tel. 61 8906 396
2. Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie ul. Wyzwolenia 15 62-070 Dopiewo,
prowadzący Przytulisko dla zwierząt
3. Straż Gminna Dopiewo, ul. Leśna 2A 62-070 Dopiewo, tel. 61 8941 986,
512 457 977
4. Fundacja „Głosem Zwierząt”, której celem statutowym jest przeciwdziałanie
bezdomności i ochrona zwierząt
5. Gospodarstwo Rolne A. Piasecki nr.064021710 Stajnia Benek, ul. Orzechowa 15 63004 Szewce/Tulce
6. Weterynarz Jarosław Paryzek, zapewniający całodobową opiekę weterynaryjną w
przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, Kobylarnia 9, 64-410 Sieraków
7. Policja tel. 997
§5
1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami odbywa się poprzez:
1) odłowione psy, wałęsające się, pozostające bez właścicieli przekazywane są pod
tymczasową opiekę do przytuliska w Dopiewie gdzie będą przebywać do czasu
znalezienia właściciela lub docelowo przekazywane będą do schroniska dla zwierząt;
2) zapewnienie opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia psom w przytulisku
realizuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie, z którym Gmina
Dopiewo podpisała umowę;
3) w ramach opieki weterynaryjnej zapewnia się sterylizację lub kastrację zwierząt
przebywających w przytulisku w Dopiewie, o ile lekarz weterynarii nie zadecyduje
inaczej. Zabiegi te są wykonywane wyłącznie w gabinecie weterynaryjnym poza
terenem przytuliska;
4) usypianiu mogą podlegać wyłącznie ślepe mioty zwierząt oraz zwierzęta
nieuleczalnie chore w stanie nie dającym możliwości uśmierzenia cierpienia na
podstawie decyzji lekarza weterynarii
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt
6) współpraca z organizacją społeczną zajmującą się opieką nad kotami wolno żyjącymi
i bezdomnymi
2. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się według następujących zasad:
1) odławianie bezpańskich domowych zwierząt realizowane jest przez Straż Gminną
lub organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia
zwierząt oraz nie zadający im cierpienia
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2) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie realizuje odławianie bezpańskich
psów poza godzinami pracy Straży Gminnej oraz udziela niezbędnej pomocy
Strażnikom Gminnym w odławianiu szczególnie agresywnych oraz dużych psów;
3) odławianie zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który
nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał
im cierpienia;
4) wyłapane zwierzęta bezdomne zostaną niezwłocznie przewiezione do przytuliska lub
gospodarstwa rolnego
3. Zmniejszenie populacji bezpańskich zwierząt będzie realizowane poprzez:
1) działania wspierające i promujące adopcję bezdomnych zwierząt, w tym
publikowanie informacji o bezpańskich zwierzętach czekających na adopcję na
swojej stronie internetowej;
2) współpracę z organizacjami pozarządowymi których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt i wspieranie ich działalności.
§6
Opieka nad wolno żyjącymi oraz bezdomnymi kotami realizowana jest przez Fundację
„Głosem Zwierząt”, której celem statutowym jest przeciwdziałanie bezdomności i ochrona
zwierząt.
§7
1. Zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich realizowane będzie poprzez:
1) gospodarstwo rolne wskazane w § 4 w celu zapewnienia miejsca i opieki dla
bezdomnych zwierząt gospodarskich
2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt gospodarskich
umieszczonych tymczasowo we wskazanym gospodarstwie rolnym
2. Zwierzę gospodarskie przed przekazaniem nowemu właścicielowi musi pozostać we
wskazanym gospodarstwie rolnym minimum 30 dni w celu odnalezienia dotychczasowego
właściciela
§8
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt polegać będzie na:
1) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej poprzez podmiot świadczący usługi
w tym zakresie, w tym udzielaniu pomocy rannym zwierzętom oraz skróceniu
cierpień zwierzętom, którym nie udało się pomóc w inny sposób;
2) zgłoszenia o zwierzętach poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych będą
przyjmowane przez Straż Gminną lub pracownika urzędu i przekazywane osobie
świadczącej usługi z zakresu opieki weterynaryjnej;
3) w przypadku zdarzeń poza godzinami urzędowania urzędu i gminy organem
właściwym do poinformowania o zdarzeniu drogowym jest policja;
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4) współpracy z kołami łowieckimi działającymi na terenie Gminy Dopiewo w ramach
przydzielonych obwodów łowieckich.
§9
1. Zasady finansowania realizacji zadań programu są następujące:
1) w corocznym budżecie Gminy Dopiewo uchwalane będą środki finansowe na
realizację działań w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności;
2) w przypadku zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
zmiana uchwały budżetowej nie powoduje konieczności zmiany niniejszej uchwały;
3) działania będą podejmowane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel;
4) plan finansowy:
L.p.
1.

2.

Budżet na 2015rok [zł]
Środki finansowe na realizację działań w ramach
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności - usługi
Realizacja zadań publicznych w zakresie ochrony
zwierząt przez podmioty działalności pożytku
publicznego

85 340

15 000

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dopiewo.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
Przedstawiony projekt uchwały ma na celu realizację przepisów Ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o ochronie zwierząt,
W myśl art. 11 ust. 1 w/w ustawy zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz
ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 11 a rada gminy
wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa corocznie w drodze
uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Na podstawie art. 11a pkt. 7 w/w ustawy, pismami z dnia 30.01.2015r., projekt
programu przekazano do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,
organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającej
na obszarze gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na
obszarze gminy.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu pismem nr PIW.ChZ.910.14.2015 z dnia
23.02.2015r. zaakceptował treść programu wyrażając pozytywną opinię. Koło Łowieckie nr
3 „Złota Kielnia” pismem z dnia 9.02.2015r. również pozytywnie zaopiniowało projekt
programu.
Koło Łowieckie nr 2 „Ratusz”, Koło Łowieckie nr 78 „Łoś”, Koło Łowieckie nr 78
„Łoś” Koło Łowieckie nr 79 „Orzeł” nie wypowiedziały się w kwestii programu w terminie
21 dni od dnia otrzymania projektu programu, a zatem zgodnie z art. 11a. pkt. 8. w/w ustawy
o ochronie zwierząt, brak opinii uznaje się za akceptację przesłanego programu.
Program został pozytywnie zaopiniowany także przez „Fundację Głosem Zwierząt”,
będącą organizacją społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt na
obszarze Gminy.
Reasumując, program jest szczegółowy w takim stopniu, jaki jest wymagany dla
realizacji ustawowych zapisów związanych z zapobieganiem bezdomności oraz opieki nad
zwierzętami bezdomnymi w związku z czym należy podjąć niniejszą uchwałę,
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