UCHWAŁA NR XX/123/12
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Duszniki w 2012 roku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii oraz zarządcy
i dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy, Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Duszniki” na 2012 rok.
§ 2. Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt znajdujących się w granicach
administracyjnych Gminy Duszniki zwanej dalej Gminą, w tym w szczególności do psów i kotów.
§ 3. Celem programu jest:
1. zapobieganie bezdomności zwierząt,
2. wyłapywanie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do schroniska dla zwierząt,
3. ograniczenie niekontrolowanego rozrodu,
4. poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego,
5. edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt,
6. promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
§ 4. Gmina zapobiega bezdomności zwierząt poprzez:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3. wykonywanie obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt,
4. przeprowadzanie dodatkowej akcji sterylizacji lub kastracji w ilości limitowanej wysokością środków
przeznaczonych w budżecie Gminy w danym roku budżetowym, a ogłaszanej w sposób zwyczajowo przyjęty,
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt ze schroniska dla zwierząt,
6. usypianie ślepych miotów w schronisku dla zwierząt,
7. zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym,
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
9. odławianie bezdomnych zwierząt.
§ 5. Realizacja zadań, o których mowa w §4 pkt 1 i 3-6 powierzona zostaje schronisku dla zwierząt
w miejscowości Glinno 115D, 64-300 Nowy Tomyśl – Hotel Dla Zwierząt Ośrodek Szkolenia Paweł Brzozowski,
z którym to schroniskiem Gmina podpisała odpowiednią umowę.
§ 6. Zadanie, o którym mowa w §4 pkt 9 realizowane jest w sposób jak niżej:
1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Duszniki odbywa się w sposób ciągły w zależności od
potrzeb,
2. za organizację wyłapywania zwierząt odpowiada Wójt Gminy Duszniki,
3. Wójt może w drodze umowy powierzyć wyłapywanie zwierząt prowadzącemu schronisko dla zwierząt lub
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie,
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4. wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale
dotąd pozostawały,
5. zwierzęta, będą wyłapywane po uprzednim zgłoszeniu przez mieszkańca lub służby porządkowe w celu
niedopuszczenia do pozostawania zwierzęcia bez opieki, swobodnego przemieszczania się i stwarzanie zagrożenia
dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
6. uprawniony podmiot, wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania czynności
wyłapywania w sposób sprawny i niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
7. uprawniony podmiot, wyłapujący bezdomne zwierzęta, zobowiązany jest do stosowania urządzeń i środków
nie powodujących zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie powodujących cierpień zwierzęcia,
8. wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt w Glinnie,
9. w przypadku zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazywało podejrzenie o wściekliznę,
umieszczenie w schronisku lub lecznicy dla zwierząt w celu obowiązkowej obserwacji będzie zależało od
możliwości organizacyjnych w danym momencie schroniska,
10. Wójt podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w
Biuletynie Informacji Publicznej informacje o:
a) czasookresie wyłapywania bezdomnych zwierząt,
b) granicach terenu, na którym wyłapywane będą zwierzęta bezdomne,
c) adresie schroniska dla zwierząt,
d) podmiocie wykonującym wyłapywanie,
11. złapane zwierzę zostanie wydane osobie potrafiącej udowodnić swoje prawo własności do zwierzęcia, pod
warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów transportu, przetrzymywania i niezbędnego leczenia
zwierzęcia.
§ 7. Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały będą
przekazywane do gospodarstwa, z którym Gmina zawarła stosowne porozumienie, w celu zapewnienia właściwej
opieki – t.j. gospodarstwo rolne Pana Witolda Januszewskiego w Dusznikach.
§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizują:
1. Wójt poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej,
udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym, biorącym udział w zdarzeniach drogowych;
2. Schronisko, o którym mowa w § 5 poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku.
§ 9. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie jest realizowane za
pośrednictwem stanowiska ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i OSP poprzez prowadzenie akcji dokarmiania
kotów wolno żyjących na terenie gminy oraz podejmowanie niezbędnych interwencji.
§ 10. 1. Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy
mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących zwierzęta domowe,
między innymi poprzez promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz
uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia, posiadania
zwierzęcia.
2. Narzędziem edukacyjnym mogą być broszury, ulotki, publikacje dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania
ich bezdomności jak i informacje na stronie internetowej zamieszczane w porozumieniu lub przez prowadzącego
schronisko.
3. Nakłanianie do prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt ma na celu
uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów związanych z nabyciem, posiadaniem
zwierzęcia.
4. Kampania winna być skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych, między innymi przez pogadanki
w placówkach oświatowych.
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§ 11. Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu określa uchwała Rady Gminy
Duszniki w sprawie budżetu na rok 2012 w wysokości 10. 000,- złotych; w tym Schronisko dla zwierząt – 60%,
opieka weterynaryjna 20% oraz dokarmianie kotów wolno żyjących 10%, gospodarstwo rolne – 10%.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.
§ 13. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 106
poz.1002 z późn.zm.) zmieniony został art. 11a. który zobowiązał radę gminy 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. Do 31 grudnia 2011 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter
fakultatywny, gdyż rada gminy mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez
gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do
ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto w/w uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce nadpopulacja
zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji,
niekontrolowanego ich rozmnażania. Zgodnie z przepisami ustawy projekt uchwały przekazano do zaopiniowania
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Szamotułach oraz dzierżawcą/zarządcą obwodów łowieckich działających
na obszarze Gminy Duszniki. W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2012 roku określony
w niniejszej uchwale. Podjęcie uchwały spowoduje skutki finansowe w wysokości 10.000 zł w budżecie Gminy
Duszniki na 2012 r. Środki te zostały zabezpieczone w budżecie.
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