UCHWAŁA NR XXXVI/310/2018
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgoń w 2018 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst
jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm Dz.U. z 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130), art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1840), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Dzierzgoń w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Przybysz
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/310/2018
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 marca 2018 r.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Dzierzgoń w 2018 roku.
Wprowadzenie:
1. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Dzierzgoniu uchwały w sprawie „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Dzierzgoń,
zwanym w dalszej części Programem jest
art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1991 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm Dz.U. z 2017 r., poz. 2232;
Dz.U. z 2018 r., poz. 130) ,oraz art 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1840), zgodnie z którymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz
ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.
2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w roku
2018 w ramach
Programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek zgodnie z art.11a
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1840).
3. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,
w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w programie
dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt, na terenie gminy Dzierzgoń jest największym
problemem.
Celami Programu są:
1. przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;
2. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;
3. zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych;
4. edukacja społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi;
5. promowanie właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych.
Uczestnikami Programu są:
1. Gmina Dzierzgoń poprzez Referat ds. Gospodarki Komunalnej
Środowiska Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu;

Nieruchomościami i Ochrony

2. C.P.Z. Centrum Pomocy Zwierząt Schronisko w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej 43,83-400
Kościerzyna , na podstawie umowy podpisanej z gminą Dzierzgoń;
3. Przychodnia Weterynaryjna Susz, ul. Słowiańska 3, na podstawie umowy podpisanej z gminą
Dzierzgoń;
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o. o. w Dzierzgoniu;
5. Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska , organizacje społeczne, fundacje, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;
6. Dzierżawcy obwodów kół łowieckich na terenie gminy Dzierzgoń
7. Koordynatorem realizacji Programu jest Urząd Miejski Dzierzgoń.
§ 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizują:
1. Zgodnie z zawartą umową C.P.Z. Centrum Pomocy Zwierząt Schronisko w Kościerzynie przy ul.
Przemysłowej 43,83-400 Kościerzyna poprzez przejęcie opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy
Dzierzgoń, które posiada decyzję zezwalającą na prowadzenie tego typu działalność.
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2. Organizacje społeczne, fundacje poprzez realizacje zadań obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
§ 2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizuje:
Gmina Dzierzgoń poprzez: zakup i wydawanie karmy , kierowań na leczenie zwierząt do lecznicy
dla zwierząt, monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących , w celu zapewnienia im
opieki i ograniczenia ich rozrodczości, współdziałanie z organizacjami społecznymi i fundacjami w tym
zakresie.
§ 3. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje :
1. C.P.Z. Centrum Pomocy Zwierząt Schronisko w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej 43,83-400
Kościerzyna na podstawie podpisanej umowy przez gminę Dzierzgoń przy ewentualnym wsparciu
Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i służb weterynaryjnych.
2. Na terenie gminy Dzierzgoń wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
1)

interwencyjne;

2)

okresowe, po wcześniejszym ogłoszeniu.

3. Wyłapywaniem objęte są bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do który
nie istnieje możliwość ustalenia ich właścicieli, lub innej osoby odpowiedzialnej, pod której opieką
dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu zdrowiu lub bezpieczeństwu
ludzi.
4. Informacje o okresowym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, na stronie
biuletynu informacji publicznej i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu oraz za
pośrednictwem sołtysów i przewodniczących osiedli.
5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone jest przez C.P.Z. Centrum Pomocy Zwierząt
Schronisko w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej 43,83-400 Kościerzyna przy użyciu specjalistycznego
sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia
zwierząt.
6. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkiem transportu Fundacji przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt żywych.
§ 4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt.
1. Gmina Dzierzgoń realizuje sterylizacje i kastracje zwierząt, na zasadach ustalonych z jednostką
prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane są wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom sterylizacji i kastracji, nie podlegają zwierzęta w okresie 30 dni od umieszczenia ich
w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do
adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.
§ 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:
1. C.P.Z. Centrum Pomocy Zwierząt Schronisko w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej 43,83-400
Kościerzyna, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
2. Gmina poprzez promocję adopcji bezdomnych zwierząt , umieszczanie ogłoszeń na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, współdziałanie z organizacjami społecznymi, fundacjami
w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.
§ 6. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
C. P.Z. Centrum Pomocy Zwierząt Schronisko w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej 43,83-400
Kościerzyna ,poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów –
odnotowując w ewidencji zwierząt.
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§ 7. Wskazanie gospodarstwa rolnego
gospodarskich realizuje:

w celu

zapewnienia miejsca

dla zwierząt

Gotowość odbioru oraz zabezpieczenie opieki i miejsca zwierzętom gospodarskim zapewnia się na
podstawie zawartej umowy z C.P.Z. Centrum Pomocy Zwierząt Schronisko w Kościerzynie przy ul.
Przemysłowej 43,83-400 Kościerzyna .
§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje:
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt wykonywać będzie na podstawie zawartej umowy Przychodnia Weterynaryjna
reprezentowana przez Lekarza Weterynarii Pana Tomasza Doda, ul. Słowiańska 3, 14-240 Susz.
§ 9. Edukacja mieszkańców
Edukacja mieszkańców gminy Dzierzgoń w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
realizowana będzie poprzez:
1) ) włączenie do treści programowych w szkołach gminnych zagadnień związanych z humanitarnym
traktowaniem zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, adopcji zwierząt
bezdomnych;
2) ) organizowanie konkursów, prelekcji dla mieszkańców gminy przy współudziale organizacji
społecznych, fundacji zajmujących się opieką nad zwierzętami;
3) ) publikacja artykułów dotyczących zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt,
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, adopcji zwierząt bezdomnych.
§ 10. Finansowanie Programu
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Dzierzgoń.
2. Środki finansowe zabezpieczone są w budżecie gminy na realizacje zadań w 2017 roku
klasyfikacja budżetowa 900-90095 § 4300 na kwotę - 20.000,00 zł. w tym:
a) 18.000,00 zł na działanie określone w § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, §7, § 9.
b) 2000,00 zł na działanie określone w § 8.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity
Dz. U. z 2017r., poz.1840) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt należy do zadań własnych gminy. Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt odbywa się wyłącznie na mocy uchwały
rady gminy podjętej po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii; upoważnionego
przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
a także z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
W związku z powyższym w uchwale określono zasady
i warunki
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt uchwały został zaopiniowany przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku, ul. Boczna 8, 82-200 Malbork; Towarzystwo Opieki
Nad Zwierzętami w Polsce Koło w Kwidzynie ul. Warszawska 4 lok. 7, 82-500 Kwidzyn; Koło
Łowieckie nr 2 „CYRANKA” w Sztumie ul. Jagiełły 9, 82-400 Sztum i Koło Łowieckie „Żubr” 82-300
Elbląg, Koło Łowieckie „Dasz Bór” 82-400 Sztum.
W związku z powyższym podjecie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Dzierzgonia
Elżbieta Domańska
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