UCHWAŁA NR XXXIV/375/13
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie wprowadzania „ Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2013 r.”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze późn. zm.) w związku z art. 11
a pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz.
1002 ze zm.), art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii w Trzebnicy, oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 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 2013 r.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały określający
politykę GminyTrzebnica 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 do Uchwały Nr XXXIV/375/13
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 marca 2013 r.
„Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie
Gminy Trzebnica w 2013 r.”
§ 1. Celami Programu są:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy o ochronie zwierząt,
2) zapobieganie bezdomności,
3) edukacja mieszkańców Gminy Trzebnica w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
§ 2. 1. Wykonawcami Programu są :
1) Gmina Trzebnica,
2) Schronisko dla Zwierząt (Schronisko dla Zwierząt w Raciborzu, ul. Komunalna 9, zarządzanym przez
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz na podstawie
umowy podpisanej z Gminą Trzebnica),
3) Straż Miejska, Policja, 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.
2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wydział Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego przy pomocy pracowników tego Wydziału, współpracującym w tym zakresie
z organizacjami Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzami weterynarii.
§ 3. Zadanie polegające na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla
zwierząt, gmina realizuje poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schroniskach
prowadzonych przez organizacje społeczne lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umów
podpisanych przez Gminę z tymi podmiotami.
§ 4. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest przez:
1. ustalenie miejsc w których przebywają koty,
2. szukanie społecznych opiekunów, którzy zajmą się dokarmianiem wolno żyjących kotów oraz zapewnią
tygodniową opiekę kotom wolno żyjącym, które zostały poddane zabiegom sterylizacji,
3. w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy,
4. każdy karmiciel, który zgłosi bytowanie bezdomnych kotów na terenie Gminy Trzebnica, będzie miał
możliwość poddaniu zabiegowi sterylizacji kotek u lekarzy weterynarii z którymi Gmina Trzebnica ma
podpisane umowy.
§ 5. 1. Na terenie Gminy Trzebnica wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
1) stałe na interwencję,
2) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu.
2. Wyłapaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie
istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostały, a w
szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
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3. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina Trzebnica ma podpisaną umowę
z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie.
4. 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.
5. Informacje o akcji wyłapania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.eko.trzebnica.pl, oraz za pośrednictwem sołtysów.
6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
§ 6. 1. Gmina Trzebnica realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla
zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia z uwagi
na możliwość zgłaszania się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym
w poszukiwaniu nowych właścicieli.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:
1. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Gminy w tym na stronach internetowych.
2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt.
§ 8. Usypianie ślepych miotów:
1. Usypianie ślepych miotów możne nastąpić wyłącznie przez lekarzy weterynarii w gabinetach
weterynaryjnych, z którymi Gmina Trzebnica zawarła umowę, 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 realizowane
jest w następujący sposób:
1. 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.
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina Trzebnica podejmuje starania
w zakresie znalezienia nowego właściciela tych zwierząt.
3. 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 realizowany jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług
całodobowo.
§ 11. Realizacja zadań, o których mowa w §5 - §8 może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu
schronisko dla zwierząt.
§ 12. 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
miedzy innymi poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie informacji w środkach masowego przekazu oraz na
stronie internetowej www.eko.trzebnica.pl.
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§ 13. 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.

Jednostka
realizująca

środki
finansowe

zadania

1.

Gmina Trzebnica

40.000 zł

1) zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy
Trzebnica;
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach bądź w gabinetach
weterynaryjnych dla zwierząt;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
8) edukacja mieszkańców
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