
Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia....................2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2016 r.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Trzcianka;

2) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Trzcianki;

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.);

4) schronisku  -  należy  przez  to  rozumieć  Schronisko  dla  Bezdomnych 
Zwierząt w Pile przy ul. Na Leszkowie - prowadzone przez firmę VET-
ZOO SERWIS LEK. WET. ZENON JAŻDŻEWSKI w Trzciance;

5) gospodarstwie - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne państwa 
Jadwigi i Stanisława Tryba położone w Siedlisku, gm. Trzcianka;

6) zwierzętach  bezdomnych  -  należy  przez  to  rozumieć  zwierzęta, 
w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy;

7) zwierzętach  domowych  -  zwierzętach,  w rozumieniu  art. 4 pkt 
17 ustawy;

8) kotach  wolno  żyjących  (dzikich)  -  należy  przez  to  rozumieć  koty 
żyjące w warunkach niezależnych od człowieka;

9) programie - należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Trzcianka w 2016 roku.



Rozdział 2.

Cel, zadania i realizatorzy programu

§ 2. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 
gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi poprzez:

1) zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;

2) sprawowanie  opieki  nad  kotami  wolno  żyjącymi  na  terenie  gminy, 
w tym ich dokarmanie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy;

4) ograniczanie  populacji  bezdomnych  zwierząt,  poprzez  obligatoryjną 
sterylizację albo kastrację w schronisku;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy;

6) usypianie ślepych miotów;

7) zapewnienie  miejsca dla  zwierząt  gospodarskich,  poprzez wskazanie 
gospodarstwa rolnego;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 
drogowych na terenie gminy z udziałem zwierząt;

9) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt.

§ 3. 1. Koordynatorem  programu  jest  burmistrz,  za  pośrednictwem 
inspektora ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego Trzcianki.

2. Realizatorami programu, w ramach wzajemnej współpracy, są:

1) organizacje  społeczne,  których  statutowym  celem  działania  jest 
ochrona zwierząt;

2) schronisko, w ramach zawartej z gminą umowy;

3) Straż  Miejska  Trzcianki,  poprzez  egzekwowanie  przestrzegania 
przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt 
domowych  oraz  innych  obowiązków  ustalonych  w odrębnych 
przepisach;

4) Komenda  Powiatowa  Policji  w Czarnkowie  oraz  Komisariat  Policji 



w Trzciance;

5) Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Czarnkowie oraz Państwowa 
Straż Pożarna - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Trzciance;

6) mieszkańcy gminy opiekujący się kotami wolno żyjącymi.

Rozdział 3.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku

§ 4. 1. Zapewnia się miejsce dla bezdomnych zwierząt, wyłapywanych 
z terenu gminy, w schronisku, z którym gmina zawarła stosowną umowę, 
w której szczegółowo określono sposób postępowania ze zwierzętami.

2. Do  schroniska  nie przyjmuje  się  wolno  żyjących  kotów, 
z wyłączeniem  przypadków,  w których  zwierzęta  te  uległy  wypadkom 
drogowym i wymagają pomocy weterynaryjnej.

Rozdział 4.

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie gminy, 

w tym ich dokarmianie

§ 5. Sprawowanie  opieki  nad  kotami  wolno  żyjącymi,  w tym  ich 
dokarmianie, realizują:

1) koordynator  programu,  za  pośrednictwem  pracowników 
gospodarczych  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  -  Referat  Rolnictwa, 
Ochrony  Środowiska  i Rozwoju  Wsi,  poprzez  prowadzenie  akcji 
dokarmiania  kotów  wolno  żyjących  na  terenie  gminy  oraz 
podejmowanie niezbędnej interwencji;

2) mieszkańcy  gminy,  stale  opiekujący  się  kotami  wolno  żyjącymi, 
poprzez  zgłaszanie  koordynatorowi  programu  przypadków 
wymagających sterylizacji lub uśpienia ślepego miotu oraz dokarmiania 
wolno żyjących kotów;

3) Straż Miejska, Policja i Straż Pożarna, poprzez bezpośrednie zlecenie 
schronisku opieki nad kotami wolno żyjącymi, które uległy wypadkom 
drogowym.  Koty  wolno  żyjące  przebywają  w schronisku  tylko  przez 
okres  leczenia  i podlegają  wypuszczeniu,  w miejscu  bezpiecznym, 
najbliższym miejscu odłowienia.



Rozdział 5.

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy

§ 6. 1. Odławianie  bezdomnych  zwierząt  z terenu  gminy  odbywa  się 
stale, zgodnie z procedurą:

1) Straż  Miejska,  po  otrzymaniu  informacji  o konieczności  odłowienia 
zwierzęcia  podejmuje  czynności  zmierzające  do  ustalenia 
dotychczasowego właściciela;

2) w przypadku braku możliwości ustalenia dotychczasowego właściciela 
zwierzęcia, odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy realizuje 
i przeprowadza schronisko, na zlecenie koordynatora programu.

2. Odłowieniu  podlegają  wyłącznie  zwierzęta  domowe  lub 
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.

3. Odłowione  bezdomne  zwierzęta  umieszcza  się  w schronisku, 
a bezdomne zwierzęta gospodarskie - w gospodarstwie.

Rozdział 6.

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną 

sterylizację albo kastrację

§ 7. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację 
albo kastrację, w szczególności psów i kotów, realizują:

1) schronisko,  poprzez  obligatoryjne  przeprowadzenie  zabiegów 
sterylizacji  albo  kastracji  zwierząt  bezdomnych  przyjętych  do 
schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwskazania do 
wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

2) koordynator, poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów 
i kotów do wykonania zabiegów sterylizacji, na poniższych zasadach:

a) koszt  sterylizacji  sfinansowany  jest  z budżetu  gminy,  w ramach 
ustalonych środków;



b) zakładem  uprawnionym do  wykonywania  zabiegu  sterylizacji  jest 
VET-ZOO SERWIS, LEK. WET. ZENON JAŻDŻEWSKI, Trzcianka, 
ul. Konopnickiej 62;

c) pokrycie kosztów sterylizacji  psów przysługuje wyłącznie osobom, 
które spełniają poniższe warunki:

- zamieszkują na terenie gminy Trzcianka;

- są  właścicielami  psa,  który  jest  elektronicznie  oznakowany 
(zaczipowany) i zaszczepiony przeciw wściekliźnie;

- wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  dla 
potrzeb wynikających z realizacji programu;

3) koordynator  programu,  przy  współpracy  mieszkańców sprawujących 
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, zleca sterylizację wolno żyjących 
kotek.

Rozdział 7.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy

§ 8. Poszukiwanie  nowych  właścicieli  dla  bezdomnych  zwierząt 
realizują:

1) schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania 
właścicieli  i oddawanie  do  adopcji  bezdomnych  zwierząt  osobom 
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) koordynator  programu,  poprzez  promocję  adopcji  zwierząt  ze 
schroniska  i prowadzenie  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego 
Trzcianki bazy danych o bezdomnych zwierzętach przeznaczonych do 
adopcji;

3) organizacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 
poprzez  prowadzenie  działań  promujących  adopcję  bezdomnych 
zwierząt.



Rozdział 8.

Usypianie ślepych miotów

§ 9. 1. Lekarz weterynarii, w ramach umowy ze schroniskiem, dokonuje 
bezpłatnego usypiania wszystkich ślepych miotów, które przyszły na świat 
w schronisku.

2. Na zlecenie koordynatora programu, w ramach posiadanych środków 
w budżecie  gminy,  do  schroniska  mogą  być  dostarczane  mioty  kotów 
wolno żyjących z terenu gminy Trzcianka, celem ich uśpienia.

3. Po  uśpieniu  zwłoki  zwierzęce  pozostają  w schronisku,  w celu 
przekazania ich do utylizacji.

Rozdział 9.

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 10. 1. Wskazuje się gospodarstwo położone w Siedlisku,  spełniające 
odpowiednie  warunki  sanitarno-bytowe,  określone  w ustawie  z dnia 
11 marca  2004 r.  o ochronie  zdrowia  zwierząt  oraz  zwalczaniu  chorób 
zakaźnych  zwierząt  (Dz.U.  z 2014 r.,  poz.  1539 ze  zm.),  w celu 
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy.

2. W gospodarstwie  umieszczane  sa  zwierzęta  zabłąkane,  porzucone 
albo  odebrane  dotychczasowemu  właścicielowi  na  mocy  decyzji 
o czasowym  odebraniu  zwierzęcia,  do  czasu  ich  odebrania  przez 
właściciela  lub  prawomocnego  rozstrzygnięcia  sądu  o dalszych  losach 
zwierzęcia.

Rozdział 10.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku 

zdarzeń drogowych na terenie gminy z udziałem zwierząt

§ 11. 1. Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w przypadku 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje schronisko organizując 
dyżur lekarza weterynarii.

2. Na polecenie  koordynatora  programu,  Policji,  Straży Miejskiej  lub 
Straży  Pożarnej  zwierzęta  domowe  i gospodarskie,  które  uległy 
wypadkom drogowym przewożone są do schroniska.



3. Gmina  ponosi  koszty  opieki  weterynaryjnej  w przypadku  zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt, których właściciela nie można ustalić.

4. W  przypadku  ustalenia  właściciela  poszkodowanego  w zdarzeniu 
drogowym zwierzęcia, właściciela obciąża się kosztami transportu, pobytu 
w schronisku i opieki weterynaryjnej w okresie leczenia urazu.

Rozdział 11.

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt

§ 12. 1. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) polega na wszczepieniu 
podskórnym mikroczipu i prowadzeniu elektronicznej bazy danych.

2. W ramach zawartej umowy ze schroniskiem, czipowane są wszystkie 
zwierzęta przebywające w schronisku.

3. W ramach  finansowania  sterylizacji  psów,  zachęca  się  właścicieli 
psów do oznakowania zwierząt poprzez wszczepienie mikroczipu.

4. Finansowanie elektronicznego znakowania (czipowania) odbywa się 
na poniższych zasadach:

1) koszt  elektronicznego  znakowania  (czipowania)  sfinansowany  jest 
z budżetu gminy, w ramach ustalonych środków;

2) zakładem  uprawnionym  do  wykonywania  zabiegu  elektronicznego 
znakowania  (czipowania)  jest  VET-ZOO  SERWIS,  LEK.  WET. 
ZENON JAŻDŻEWSKI, Trzcianka, ul. Konopnickiej 62;

3) pokrycie  kosztów  elektronicznego  znakowania  (czipowania)  psów 
przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają poniższe warunki:

a) zamieszkują na terenie gminy;

b) wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  dla 
potrzeb wynikających z realizacji programu.



Rozdział 12.

Finansowanie programu

§ 13.1. Środki  wydatkowane  na  realizację  zadań  wynikajacych 
z programu zabezpieczone są w budżecie gminy na rok 2016, w wysokości 
211.300,00 zł z przeznaczeniem na:

1) dokarmianie wolno żyjących kotów - 1.000,00 zł;

2) zapewnienie  bezdomnym  zwierzętom  miejsca  w schronisku,  w tym 
odławianie,  transport,  utrzymanie,  czipowanie,  sterylizacja,  leczenie, 
usypianie  ślepych  miotów,  przygotowanie  do  adopcji,  eutanazja 
i utylizacja zwłok - 200.000,00 zł;

3) czipowanie i sterylizację psów i kotów - 10.000,00 zł;

4) usypianie ślepych miotów - 300,00 zł.

2. Środki  wydatkowane  będą  zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze 
zm.),  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień  publicznych 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 
1118 ze zm.).


