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UCHWAI.A NR XXX/10/2021

RADY MIASTA WLOCLAWEK
z dnia 2marca2021r.

w sprawie Programu opieki nad zwienetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno6ci

zwierzqt w mie5cie Wloclawek narck2021

Na podstawie art. 18 ust,2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samozEdzie gminnym

(Dz, U. 22020 r, poz. 713ipoz.1378) orazart.lla ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ochronie zwiezqt
(Dz. U.22020 r, poz.638)

uchwala sig, co nastgpuje:

$ 1. Pzyjmuje sig Program opieki nad zwiezqtami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomno6ci zwiezqt
w mie5cie Wloclawek na rok 2021,zwany dalej Programem.

S 2. 1. Realizacjg zadah w ramach Programu prowadz4

1) Gmina Miasto Woclawek:

a) Urzqd Miasta Wloclawek - w zakresie koordynatora zadan realizowanych w ramach

Programu, poprzez wla5ciwy merytorycznie Wydzial Urzgdu Miasta Wtoclawek, w zakresie

dotyczqcym zadan wymienionych w $ 3-10,

b) miejskie jednostki organizacyjne:

- Schronisko dla Zwiezqt we Woclawku, ul. Pzemyslowa 16 - w zakresie zadafi wymienionych

w g 3-10,

- Shaz Miejska we Woclawku - w zakresie pzyjmowania zgloszen o bezdomnych zwiezgtach,
pzy wspotprucy ze Schroniskiem dla Zwiezqt, w zakresie zadan wymienionych w $ 5 ust, 3

2) organizacje spoleczne: stowazyszenia i fundacje, kt6rych statutowym celem dzialania jest

ochrona zwierzql, po1zez wspolpracg z jednostkami wymienionymi w pkt, 1, w zakresie zadan

wymienionych w g 4 oraz g 7.

2. Jednostki wymienione w ust. 1 wsp6tpracujq w zakresie realizowanych zadaft

z Powiatovrym Lekazem Weterynarii we Woclawku i Kujawsko-Pomorskq lzbq
Lekarsko-Weterynaryjnq.

$ 3, Zapewnienie bezdomnym zwiezgtom miejsca w schronisku dla zwiezqt realizowane jest poprzez

Schronisko dla Zwiezqt we Woclawku, ul. Pzemyslowa 16.

$ 4. Opieka nad woino zyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowana jest pzez Schronisko dla

Zwiezqt we Woclawku, we wspolpracy z organizaqami spolecznymi, o ktorych mowa w $ 2 ust. 1

pkt.2, poprzez'.

1) prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji wolno zyjqcych kotow;

2) koordynowanie akcji dokarmiania kotow oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach

ich pzebywania;

3) koordynowanie akcji zapewnienia calorocznego schronienia dla wolno zyjqcych kotow popzez
instalowanie budek w miejscu ich bytowania.



4) wspieranie organizacji spolecznych wymienionych w $ 2 ust. 1 pkt. 2 w zapewnieniu kotom wolno

zyjqcym miejsca schron ienia.

$ 5. 1 Odlawianie bezdomnych zwiezqt na terenie miasta Wloclawek odbywa sig na zasadzie stalych

interwencji i wykonywane jest pzez Schronisko dla Zwiezqt we Woclawku;

2. Wylapywaniem bgdE objgte bezdomne zwiezgta pozostawione bez opieki, w stosunku

do ktorych nie istnieje mozliwoSc ustalenia ich wlaSciciela lub innej osoby, pod ktorej opiekq

dotychczas pozostawaly,

3. Straz Miejska we Woclawku, po pzyjgciu zgloszenia, sprawdzeniu jego zasadnoSci, a takZe

spelnieniu pzeslanek, o ktorych mowa w ust. 2, informuje Schronisko dla Zwiezqt

we Woclawku o konieczno5ci odlowienia zwiezgcia.

4. Wylapywanie bezdomnych zwiezqt, a nastgpnie ich transport do schroniska bqdq prowadzone

wylqcznie pzy u?yciu specjaiistycznego spzgtu przeznaczonego do wylapywania i transportu

zwiezqt,

5. Srodki transportu do pzewozu zwiezqt powinny spelniad warunki okreSlone w ustawie

o ochronie zwierzqt.

6. Po wylapaniu zwiezqta domowe umieszczane bqdq niezwlocznie w Schronisku dia Zwierzqt

we Woclawku.

7. Odlowione zwiezgta gospodarskie podlegajq pzewiezieniu do gospodarstwa rolnego

wskazanego w $ L

S 6. 1. Gmina Miasto Woclawek realizuje obligatoryjnq sterylizacjq albo kastracjq zwiezEt aktualnie

pzebywajqcych i pzyjgtych do Schroniska dlaZwiezqtwe Woclawku.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogq byc pzeprowadzane wylqcznie pzez lekaza weterynarii

Swiadczqcego uslugi weterynaryjne w Schronisku dla Zwieuqtwe Woclawku.

3, Zabiegom, o ktorych mowa w ust. 1 nie podlegaj4zwiezgta:

1) w okresie 14 dni od ich umieszczenia w Schronisku dla Zwienqt we Wloclawku, z uwagi

na mozliwo6c zgloszenia sig wlaSciciela lub opiekuna;

2) u ktorych istniejq pzeciwwskazania do wykonania zabiegow z uwagi na stan zdrowia

iwiek,

$ 7 . Poszukiwanie wlaScicieli dia bezdomnych zwiezqt realizowane jest popzez:

1) Schronisko dla Zwiezqt we Woclawku na stronach internetowych Schroniska;

2) wsp6ldzialaniezorganizacjamiwymienionymiw$2ust, 1 pkt,2wzakresieposzukiwanianowych

wla5cicieli zwierzqt;

3) promowanie adopcji przy wykozystaniu Srodkow masowego przekazu, portali

spoleczno6ciowych, organizacje imprez publicznych oraz edukacjg mieszkancow.

$ 8.1 Usypianie Slepych miotow mo2e nastqpid wylqcznie przezlekarza weterynariiswiadczEcego uslugi

weterynaryjne w Schronisku dla Zwiezqlwe Woclawku,

2. Usypiane zwierzg musi byi traktowane w sposob humanitarny polegajqcy na zadawaniu pzy tym
minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.

$ 9. Miejsca w celu opieki nad bezdomnymi zwiezgtami gospodarskimi zapewnione zostanqpzez
gospodarstwo rolne pzy ul. Ruda 51 we Woclawku.



S 10. 1. Calodobowqopiekq weterynaryjnEW ptzypadkach zdarzen drogowych z udzialem zwiezqt

zapewnia lekaz weterynarii Swiadczqcy uslugi weterynaryjne w Schronisku dla Zwiezql

we Wloclawku.

2. Schronisko dla Zwiezqt we Wloclawku zapewnia pzewiezienie zwiezgcia z miejsca zdazenia

drogowego do Schroniska.

S 1 1. 1. Koszty realizacji zadan okreSlonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Miasto Woclawek.

2. Na realizacjg zadan opieki nad zwiezqtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci

zwiezqtprzeznacza sig w budzecie miasta na rok 2021 kwotg 1 417 992,00 zl.

3, Wskazuje siq nastgpujqcy sposob wydatkowania Srodkow, o ktorych mowa w ust, 2:

1) opiekq nad zwiezgtami w Schronisku dlaZwiezqt we Woclawku, obejmujEcqczynno6ci

wymienionewS3,S5,S6,S7,S8,S10 1400492,042l.

2) opiekq nad wolno zyjEcymi kotami,

- dokarmianie

- sterylizacja albo kastracja

3) zapewnienie miejsca dla zwiezEt gospodarskich

$ 12. Wykonanie uchwaly powieza siq Prezydentowi Miasta Wloclawek.

$ 13.1. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym

Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego,

2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo6ci ,popzezogloszenie w Biuletynie Informacji

Publicznej Uzgdu Miasta Woclawek.

- 5 000,00 zl

- 11,000,00 zl

- 1500,00 zt
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UZASADhIIENIE

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzgtom jest zadaniem wlasnym gminy wynikajqcym z art,

11 ust, 1 ustawyzdnia 21 sierpnia'1997 r. oochronie zwierzqt(Dz, U.22020 r. poz.638).

Niniejszy Program stano',vidokument okreSlajqcy w perspektywie rocznej cele, zadania izasady

zapewnienia opieki nad zwierzgtami bezdomnymi. Celem tego programu jest pzede wszystkim

zapewnienie opieki bezdomnym zwiezgtom z terenu miasta oraz poszukiwanie nowych wlaScicieli dla

zwierzqt; ograniczenie populacji bezdomnych zwierzql po1zez usypianie Slepych miotow, sterylizacjg

i kastracjg psow i kot6w, w tym kot6w wolnoZyjqcych, a takze wprowadzenie mechanizmow

motywacyjnych zachqcajqcych wlaScicieli psow i koiow do wykonywania tych zabieg6w; sprawowanie

opieki nad kotami wolno zyjqcymi; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca

dla zwierzqt gospodarskich; zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdazefi
drogowych z udzialem zwierzqt,

Zgodnie zarl.11a ust.7 pkt 1-3, Projekt Programu podlega zaopiniowaniu przez Powiatowego

Lekarza Weterynarii, organizacje spoleczne, ktorych statutowym celem dzialania jest ochrona zwiezqt,

oraz dzier2awc6w lub zazqdc6w obwod6w lowieckich, dzialajqcych na obszarze gminy. Tegoroczny

Projekt Programu zostal negatywnie zaopiniowany tylko przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzgtami

w Polsce Oddzial we Woclawku. Jako ptzyczyny wskazano zbyt niskq kwotq zaplanowanq na

dokarmianie kotow wolnozyj4cych, a takze brak dodatkowego gabinetu weterynaryjnego - polozonego

w centrum miasta, ktory wspolnie ze Schroniskiem dla Zwierzqt we Woclawku realizowalby zadania

zwiqzane z opiekq nad wolno zyjqcymi kotami,

Biorqc pod uwagq fakt, iz proponowane zmiany generujq dodatkowe koszty, kt6re nie zostaly

zaplanowane w tegorocznym bud2ecie miasta, na chwilq obecnq nie ma mozliwo6ci pozytywnego

rozpatzenia uwag zlozonychprzezTowarzystwo Opieki nad Zwierzqtami. Mogqone zostac rozwazone

na etapie procedowania programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymiw kolejnych latach.

Majqc na uwadze powyzsze, proszg wysokq radg o przyjqcie

brzmieniu,
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