UCHWAŁA NR XXVII/300/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wprowadzania „ Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2017 r.”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Trzebnicy, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, stowarzyszenia Trzebnicki Klub Psa i Kołami
Łowieckimi, Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności
Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2017 r.”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały określający
politykę Gminy Trzebnica wobec problemu bezdomności zwierząt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/300/17
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 marca 2017 roku

„Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na
terenie Gminy Trzebnica w 2017 r.”
§ 1.
1. Zakres niniejszego Programu odpowiada art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) i
obejmuje:
a. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy miejsca w schronisku dla
zwierząt,
b. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
c. Odławianie bezdomnych zwierząt,
d. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
e. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
f. Usypianie ślepych miotów,
g. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
h. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
2. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy.
3. Humanitarne ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy.
5. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.
§ 2.
1. Wykonawcami Programu są:
a. Gmina Trzebnica.
b. Schronisko dla Zwierząt,
c. Straż Miejska, Policja, społeczni opiekunowie wolno żyjących kotów,
wolontariusze, organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których
statusowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we
współpracy z organami gminy oraz przedsiębiorca, którego przedmiot
działalności gospodarczej obejmuje wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
§ 3.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
1. Zadanie polegające na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla
zwierząt, gmina realizuje poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach
prowadzonych przez organizacje społeczne lub jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie umów podpisanych przez Gminę z tymi podmiotami. W 2016 roku Gmina
Trzebnica posiada podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w
Ruścu k/Węgrowca, Rusiec 15, 62-120 Wapno, prowadzonym przez Fundację "Radość
Psiaka".
§ 4.
Opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie
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Koty wolno żyjąc stanowią naturalny element ekosystemu a ich obecność zapobiega
rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów).
1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest przez:
a. Ustalenie miejsc, w których przebywają koty,
b. Szukanie społecznych opiekunów, którzy zajmą się dokarmianiem wolno
żyjących kotów oraz zapewnią tygodniową opiekę kotom wolno żyjącym, które
zostały poddane zabiegom sterylizacji lub kastracji,
c. W miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na
okres zimowy
d. Każdy karmiciel, który zgłosi bytowanie bezdomnych kotów na terenie gminy,
będzie miał możliwość poddaniu zabiegowi sterylizacji kotek u lekarzy
weterynarii, z którymi Gmina Trzebnica ma podpisane umowy.
2. Osoba chcąca zostać opiekunem musi złożyć pisemną deklarację opiekuna społecznego
zwierząt (zał. 1 do programu).
§ 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Gmina zapewnia odławianie bezdomnych zwierząt. Dotyczy to także zwierząt, które w
wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.)
utraciły właściciela, zwierząt zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki
właściciela oraz zwierząt uczestniczących w wypadkach komunikacyjnych, których
właściciela nie ustalono.
2. Wyłapanie jest procesem stałym, podejmowanym w szczególności na wniosek
mieszkańców lub w przypadku zagrażania życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
4. Podmiotem uprawnionym do wyłapywania bezdomnych zwierząt jest Straż Miejska lub
inny przedsiębiorca, posiadający wydane przez Gminę zezwolenie na odławianie i
transport bezdomnych zwierząt, który zawarł z Gminą umowę na realizację w/w zadnia.
5. Zwierzęta odłowione, przed przewiezieniem do schroniska, przewożone są do
tymczasowego miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt i zostają objęte opieką
przez stowarzyszenie „Trzebnicki Klub Psa” - TKP (na podstawie oddzielnego
porozumienia) i lekarza weterynarii.
6. Zwierzętom zostaje zapewniona opieka lekarsko-weterynaryjna, wyżywienie i pobyt w
przygotowanym miejscu do ich czasowego przetrzymywania, do momentu zgłoszenia
się ich właściciela, przekazania zwierząt do schroniska wymienionego w § 3, bądź
znalezienia nowego opiekuna. Miejscem czasowego pobytu dla zwierząt są dwa boksy
(zadaszone i wyposażone w budy) na terenie Oczyszczalni Ścieków, ul. Milicka 47.
7. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
§ 6.
Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
1. Gmina Trzebnica realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w
schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko a
także finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych przeznaczonych do
adopcji.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza
weterynarii.
§ 7.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Działania zmierzające do poszukiwania nowych właścicieli i przekazywanie zwierząt
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do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte
warunki bytowe, prowadzić będzie schronisko, w ramach podpisanej umowy.
2. Gmina w przypadku otrzymania zgłoszenia o zabłąkanym psie przy współudziale
stowarzyszenia „Trzebnickiego Klubu Psa” prowadzić będzie działania polegające na
podawaniu do publicznej wiadomości informacji o miejscu odnalezienia zwierzęcia i
poszukiwaniu jego właściciela lub osoby chętnej do przejęcia nad nim opieki.
3. Jeżeli nie uda się ustalić właściciela psa, a przed jego przewiezieniem do schroniska
zgłosi się osoba chętna do przejęcia opieki nad nim, z osobą adoptującą zwierzę zostanie
zawarta umowa adopcyjna.
4. Osobom adoptującym bezdomne zwierzę gmina zapewni sterylizację lub kastrację
adoptowanych zwierząt.
§ 8.
Usypianie ślepych miotów
1. Usypianie ślepych miotów możne nastąpić wyłącznie przez lekarzy weterynarii w
gabinetach weterynaryjnych, z którymi Gmina zawarła umowę (Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Bogusław Rubaszewski, ul. Św. Jadwigi 29 A, Trzebnica oraz
„MEDICAWET” s.c., ul. 1-go Maja 1, Trzebnica), a także w schronisku dla zwierząt
bezdomnych.
2. Zwierzę usypiane musi być traktowane z zasadami dopuszczanymi przez Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania
ich do utylizacji.
§ 9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich realizowane jest w następujący sposób:
a. Wskazanie gospodarstwa rolnego następuje na podstawie porozumienia
zawartego przez Gminę Trzebnica z właścicielem gospodarstwa. Zakres
porozumienia może określić gotowość zapewnienia opieki zwierzętom
bezdomnym gospodarskim lub dotyczyć indywidualnych przypadków
przekazania zwierząt.
b. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina Trzebnica
podejmuje starania w zakresie znalezienia nowego właściciela tych zwierząt.
2. Gospodarstwo rolne, które zapewni miejsce dla zwierząt bezdomnych gospodarskich z
terenu Gminy Trzebnica jest to gospodarstwo rolne położone w miejscowości
Szczytkowice 70, Pani Marty Piaseckiej.
§ 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt realizowane jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym
możliwość świadczenia usług całodobowo („MEDICAWET” s.c., ul. 1-go Maja 1,
Trzebnica).
§ 11.
Plan znakowania zwierząt w gminie
1. Plan znakowania zwierząt na terenie gminy obejmuje:
a. Nieodpłatne znakowanie psów trafiających do adopcji,
b. Nieodpłatne znakowanie psów właścicielom zwierząt, którzy na stale
zamieszkują na terenie gminy,
c. Znakowanie psów przebywających w schronisku.
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2. Gmina prowadzi nieodpłatnie znakowanie psów przez wszczepienie pod skórę psa
elektronicznego mikroprocesora wraz z wprowadzeniem danych do ogólnopolskiej
bazy zwierząt oznakowanych. Zabiegi znakowania zwierząt wykonywać będzie lekarz
weterynarii, na podstawie zawartej umowy, do momentu wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
3. Gmina prowadzić będzie rejestr znakowanych zwierząt.
§ 12.
Realizacja zadań, o których mowa w §5 - §8 może zostać powierzona podmiotowi
prowadzącemu schronisko dla zwierząt.
§ 13.
Gmina Trzebnica w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu
podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i
zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązku spoczywających na
właścicielach i opiekunach zwierząt między innymi poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie
informacji w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej www.eko.trzebnica.pl.
§ 14.
Środki finansowane na realizację zadań wynikających z programu, zabezpieczone są w
budżecie Gminy Trzebnica. Podział środków na poszczególne zadania znajdują się w tabeli
poniżej:
Lp.
1.

Jednostka
realizująca
Gmina
Trzebnica

Środki
finansowe
21000 zł
3000 zł

15000 zł

2000 zł

Zadania
zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom
sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich
dokarmianie
wyżywienie bezdomnych zwierząt w miejscu ich czasowego
przetrzymywania
odławianie bezdomnych zwierząt
obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach bądź
w gabinetach weterynaryjnych dla zwierząt
poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
usypianie ślepych miotów
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt
edukacja mieszkańców
znakowanie zwierząt
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Załącznik nr 1
do Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi
oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt
na terenie Gminy Trzebnica w 2017 r.
przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy
Nr …../……./17 z dnia …………… 2017 roku

Trzebnica, dnia…………………….

Deklaracja opiekuna społecznego zwierząt
1. Imię i Nazwisko opiekuna społecznego zwierząt.
……………………………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………
3. Numer telefonu
………………………………………………………………………………………..
4. Gatunek zwierząt objętych opieką oraz ich liczba i płeć
……………………………………………………………………………………….
5. Miejsce przebywania zwierząt
………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z
realizacji Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie
Gminy Trzebnica w 2016 roku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)

………………………………….………………………………………..
miejscowość, data i podpis opiekuna społecznego zwierząt
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UZASADNIENIE
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę.” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
a) porzucenie zwierząt przez właścicieli,
b) ucieczki zwierząt,
c) łatwość pozyskiwania zwierząt,
d) niekontrolowane rozmnażanie,
e) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz
domowych to skuteczna metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.
Usypianie ślepych miotów, tj. zwierząt niewidzących, tuż po urodzeniu, polega na podaniu środka
usypiającego przez lekarza weterynarii, który powinien również odnotować w dokumentacji własnej, fakt
oraz przyczynę uśpienia ślepych miotów zwierząt, wynikającą ze złego stanu zdrowia lub dla
ograniczenia nadmiernego rozrodu populacji danego gatunku. Zwierzę usypiane musi być traktowane (do
ostatniej chwili życia) łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń.
Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem
ekosystemu miejsko – wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy,
szczurów). Koty te nie są zaliczane do zwierząt bezdomnych, dlatego nie należy ich wyłapywać ani
wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia, w związku z
czym prowadzone są działania w kierunku otoczenia opieką kotów wolno żyjących.
Zwierzęta bezdomne – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe, przebywające w sposób
tradycyjny z człowiekiem, w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu gospodarczym i utrzymywane
przez człowieka w charakterze jego towarzysza.
Podstawą prawną podjęcia przez Radę uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzebnica w 2017
roku”, zwanego dalej Programem, jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz
kotów wolno żyjących, a także bezdomnych zwierząt gospodarczych.
W związku z nowelizacją ww. ustawy o ochronie zwierząt, art. 11a, zobowiązuje rady gmin do
określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Obligatoryjne uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt, jest zadaniem, które przyczynia się do ograniczenia bezdomności
zwierząt. Ponadto istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji
społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.
W związku z powyższym przygotowany został projekt „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzebnica w 2017 roku”,
stanowiący załącznik do projektu uchwały Rady Miejskiej.
Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
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2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
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 gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
9) plan znakowania zwierząt w gminie.
W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków
finansowych na ich realizację.
Zgodnie z art. 11a ust. 7 ww. ustawy projekt programu przesłany został do zaopiniowania właściwemu
powiatowemu lekarzowi weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu,
stowarzyszenia Trzebnicki Klub Psa i Kołami Łowieckimim działającymi na terenie gminy Trzebnica.
Powyższe podmioty zgodnie z art. 11a ust. 8 w terminie 21 dni od otrzymania projektu programu wydają
opinię o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akcepyację przesłanego programu.
Powiatowy Lekarz Wrterynarii w piśmie z dnia 1 marca 2017 roku (znak: PIWoir-441a-7/2017), Koło
Łowieckie "Słonka" pismem z dnia 16 lutego 2017 roku oraz KŁ „DarzBór" pismem z dnia 21 lutego
2017 roku w terminie 21 dni od otrzymania projektu programu wyrazili swoją opinię. Pozostali
dziarżawcy kół łowieckich, działających na obszarze gminy, stowarzyszenie Trzebnicki Klub Psa a także
Towarzystwo Opieki nad Zwierzetami w Polsce, Oddział we Wrocławiu nie wyrazili opinii w sprawie
programu.
Podjęcie uchwały w proponowanym kształcie, pozwoli na realizację obowiązkowych zadań gminy,
wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
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