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7

w

sprawie określenia

dni' .al.{'uu j$ł -:ł|yY{tJ

'.Programu

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomnościzwierząt na telenie miasta i gminy szturo."

Na Podsta}Yic ań. l8 ust' 2 pkt 15 usta\ły z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 roku Nr 142 ,poz. 1591 ze zrn.) ordz art. ]1a ustawy z dnia 21
sierpnia l997 {' o ochronie zwicrząt (t' j. w Dz. t]' z2003 r.Nr |06'poz,I0oŻze zm.)
Rada Miejska, uchwala co następuje:
$ r.

określasię ..Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
z\.vierząt na terenie miasta i gminy szfum'' w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwaĘ.

$2.
wykonanie uchwały powieźa się Burmistrzowi Miasta i Gminy szlum.

$3.
Uchwała wchodzi rv życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zapewnienie opieki bezdomnym zwieŹętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin
zgodnie z art. l1 usl. l ustawy z dnia 21 siefpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.' Nr
106' poz. 1002 ze zm.). Mając powyższe na uwadze oraz delegację an. lla cyłowanej powyzej
ustawy koniecznym jest przyjęcie w drodze uchwały Rady Miejskiei program opieki nad
zwiefzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwieŹąt. Program obejmuje przede
wszystkim: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odławianie zwieŹąt'.
obligatoryjną sterylizację albo kaslrację zwierąt w schroniskach, poszukiwanie bezdomnych
zwierŻąt itd. Powyższy program uchwalanyjest corocznie do dnia 3l marca kaźdego roku.
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,wierz4t n1lerenie miasta i gnrin}
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Ce anri progranu są
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Zapcwnienie opieki llad 7wietzętarni bczdo|lnyni \r rozumieniu ań'
ochronie ZwielŻąt.
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pkt l6 uslaw)

o

Zapobicganie beldomności Żwięrząt

12.

\\!konewcami programLL są:

L' Mi

s1(] i C; ina saum' ir imieniu któlego lilnkcje koold)'natora działali podejnlo$'an]ch
w tanlach progtalnu pełni Rel'elar Gospodlllki Konluna1nej i spta!v ob]ware]skich l llz{dU
N]iasla i Cmjn]' sztum $'spółprac!łąc $ t]ln Żakrelić Z olganaln] ]nSp.kcii Wel€Ąnanjnąi \\
N,lalbolku i sanlot7ądc]n ]ckalSko \\,clcr}'naryjnym w S7tumjc

]'
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Sc1lronisko

AZYl- spó]ka z o'o' w ClincŻu lla podslawie

u

ow\ podpisanąj 7 Viastem iGnlina sztuJll'

a)rgan]7acjc spo]eczne. st()walz!s7enia. furldacje. któt}'ch celem d7ialania jest plleciwdZialanic

btz o ll' ' /s i /dl ścy'|Ó'o|dJ\
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1. 7apeu'nicl)ie bezdomn\117\Ą,ierzęton] nieiscawschloniskudlazwiclzatlealizolvane
.jcst poprzez schroniskr)- kti]le posiada dec}'zję zezwalaiącą na p(Ńvadzcnie tego l) pU
działalnościinLl]net wctcr\narljny nadan}'prze7 Pań st$'o\Ą'ą I ns pekcj ę wele rJ. llał jną
i 5c]]tolli\k0 lo sp€]nia lvanrnk] określone iv uslawi€ Z dnia l1 rnarca 200Żl r o ochfulli!
zdrorłił zwielząt oraz z$,alczalliu chotób Żlkaźn]ch zwierząt ( t' i' w Dz' U' 7 ]008 r' Nr :
p,rz. 1312 7c zn.).
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opieka nad kotami wolno 4jącymi rcaliZo!!ane.iesl poplzez:

l. Lslaienje iei5ca. $ klórych przeb]'wają kot! WolnoŹ};a.ce'
2. Zlpcwnicnic dokLrmiania oraz zapewnicnic il11 wod) pitnei w mieiscach lch przcby\anr.L.
]' \\'nlialę możliwościapewniemiejsca5chronienia_ w szcŻesólności w ok|csic Żi ow'_]ll
I $.p l(1,,r.,1 rr< / . rra ;/.,. r'. i.p" ::,r't
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Na tcrcnie CInin\ \,"'plowad7a s]e odławianic bczdonltlch Z\!ierząti

a) stale na rlr!e^\encic.
b) okresolre po lvcześnicjsz!m oglosZcniu
]. $,\ łap\'wanicln będą objęle bezdomne z$,ierzęta pozostawionc bez lJpieki. W srosunku. do
kIórych 1ric istni!je nlozliwośćustalenia ich właścicieli,lub inncj osob}' odpolVied7iaLrlcj. potl
klólą opieką dot}chczas pozostalva\'. a $ sŻczególrrości chore lub zagraŻaiące Ż}ciU. zdro\\'iu

j

beTpleczeristwu ludzi.
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Celem zapewnienia całodobowej opiekinad beŻdomn''-Ini zwielzetamr Gnrina podpiSała
ulno\vę z podl)'liolem prowadząc!nr dŻiałalność\{ t]"nr Zakresie. lj' Schlonisko dla Be7domn). ch
Zwielząl AZYL Sp' z o'o' w Glinczu, którego adres podaje na tablici oglosŻcli w UrŻędzie

llliasta

4'

i Grniny

Szlunr. tablicach soleckich.

wvlap}'wanie bezdomn-v'ch Zwierzą1 będzie plowadzone s'ylącŻni€ prz}' uz)'cjU
spec'jalistyczj]cgo sprzęlu pźeznaczonego do wvłapywanja Zlvierząt' który'nie st\!arza
Zagrożcnia dla ż}cia iŻdlo\!ia Z\łierząl. a lakŹe nie będzie Zadawał im cierpienia. pr7}'
ca]ko\ i1}In Żapewnieniu bezp]ec7eństwa ludz jom'

_i' IDli]nnacie o wy]ap]waniu b€zdomnich zwierząt podarrane sądo pub1icŻncj s'iadonLl\!l
poprzęz ogloszcnic na ta b lic}' og]oszcń Urzędu Cffiny, tablicach soleckich. na stron]e biuletynLl
jnlonnacji pLlblicznei Urzędu Miasla iCminy sz1uIn ( ws$'bip.sŻtum.pl
).
ó Transpoń be7domn]ch 7$iel7ąt 7 terenu miasta i gminy SŻum. będŻic odbyłał się ślot]kiem
1raIspor1u pż\stosowanym do hcŻpiecaego i hunanitarnego przewozu 7$ier7ąt 7\wvch
Ttanspoń Zape\\,|ia Spólka Z o'o. AZYL !ł cil]nczu.
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l' \4iano i Cmino Szluln

powierza lealizację sterylizacji i kastracij 7wicrząl Spółce

Clinczu. prowadZącej schroni5ko'
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Zabiegi stcrylizac]i i kastracji mogą być przeprowadzone lwlącznie przcŻ lekalza weterynalij.

]

Zabiegon.oklórychmowawUst'l.niepodlegajązwierzętawokrcsiclzldniodulllcszczen]a

\\,

ich w schronisku. Z uwagi na noŹliwośćZgłoszenia się \\,łaśoicielalub opiekUna. olaz
przeznaczonc do adopcji w tenninie określonyln w ogbsŻeniu o poszllkilvaniLr nolł-". ch

właścicieli

1

Podejnx^!anie decy7ji o sterylizacii i kast|acii z\\icrząt które 1rafib'' do schloniska. podejn]Uje
jckarZ wcIcrYnarii oraŻ kier(rwnik schmrlrska'
"ti
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Poslukiwanle Io!ł.vch $,łaściciclidlabezdonlnych zwierząt rea]i7o$'anc jc.t poprzez:

l. In1brnos'anie o mozliwości adopcji bczdonlnych z!'ierza-l w sposób 7!v}'czajo\!o prŻ).]<l\
leleIie g rrny w 1yl1r nll stronach interneto\ł'vch'

na

]. Wsptjłdziała|ie 7 organiŻaciami społeczn)'mi w zakresie pos7ukiwalria nowych ułaścjcicIi
z!vjer7ąt'
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Eutanazja zwiel7ąt:

l

l]utar)ezia ślepychmiotórv moze nastąpić wyłącznic plŻez lekalza \!eter]_ arii !v schronisku dla
Z$'ierząt. \v)'magany.jesl hunanitamt stosunek pracoNnika do zwieŁęcia

2'

Fakt i pr7yc7!'rlę Uśpienia ślepychmiotów w schronisku odnotolVLrje się w e!videncji 7$ clŻąl
lnLrsi być trakto\Ą,a|e do ostatniej chuili życia łagodnię i prz}'jaŹnic. należ\
7aosZcZędZić mu tlwogi idodatko\\,ych lldręczcli. saln zabieg uśpjenia po\\'jnic tr]ć s'}konan}

]' 7wierzę L]sVpiane

przezlekarza\\eterynal'ii\ł,sposóbhunranita ryijed}nydopuszczając}przeŻTonZ w Polsce
nlllkoza. naStępnie środek usj-piający podan!' dożr'lnie)
Us). prarlic zl!ielląl agresywnlch. oŹe nastapić rr'yłącznic gdr jest zagl'oŹone Źvc]c lLldzkie. a

(
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l)a poz}'t]'\\'ną lesocja1iZacię i delsZc plzeby\łanie ltch Zwicrza.l \\
Ia5z\ ln 5po]eczelistwie będZie zaglażało bezl]ieczeńst\!U Ź}cia i zdrowia lLldzkiego'
Z$ ielzela nic daią

I

lolo\!ali

Us) pan]e 7wierząt chol] ch. !noże nestalrić wyłącznic gdy 7!vierzęta n je rokują nad7jei na
popmwę Zdlo\!ia i l} lko \r sposób humanitarny, po pllebadanitl plŻeŻ lekarza \!elel]nal ii.

5. llvloki z$,ierząt podanych eutanazli InusZą b!ć odpolviedn]o zabezpieczone do czas! 7abrania
ich pŹeŻ odpo$icdnic s]uŻbt do tego plŻeŻnaclone'

ś9'
Wskazanie gospodar.trra lo1l]cgo $ cc]U zapewnienia niejscl dla bezdonln}'ch z\\ieŁąL
gospodallskich. nast!-pLlje na podslawie Ll]no\ł}'7a\\,artąj pr7e7 gminę 7 !vlaścicielenl
gosPodalsl\!a. Unowa trędzie określaó gotowość lapcwnicnia oPieki ZwierZętL]nl bczdon]]!nr
gospodarskim.
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Jednocześnie Ż umieszczenieln ziricrząt w gospodarstwie gmina pode]muie stalani.' w celu
z|alczicnia nLrwego wlaścicie]adla lch Z$ierząt. 1L]b przckaŻujc Z$,icl'Zęla w]aściciclo\|i
gospodalstwa W kk!tym przeb]\rały cZaso\\o'

śl0'
Zapervnienie calodob,:wej opieki wetcry'-nar! jnel w plzypadkach Żdar7eń drogoW}ch z ud7ia}e11 7\Ą']el7ąt
'e1lr,,us1r,] te.r ., nJd.r..si. .r,"$\ ,,asi-ri plzez gnrinę Ż lekarzem weterynalii maiącym moŻli$.ość
ś$iadc7enia u5lUg cahdobowo
"s

SchroniskoAZYL

Sp. z o.o. w

ll

Cllnczu prowadzi eilidencję zwierzą1 w)chodŻąc]'ch do adopcii Z\!iellęla

są lnakowane met(rdą czipolvania'

Ś t2'

RealiŻacja Zadali. o któlych mo\!a
clla beTdomn!ch zwicrTar

\Ą s

4. | 5. s ó powiel7onajest pod1ll]olo$ipro$,ad7ącerIU sc1mnisko

$

13.

Koszl} lcaliZacji Zadań okrcślon)rch \Ą' n;niejSzyrn proganie ponosi Gmina'
Środki przeznaczone na rea1iŻacjc zadań u,toku 2012 \t}nosŻą ]]'000,-7ł ( skrwnie z]{Jt]ch
lr7vdŻieści!l'7! tysiącc z]otych )
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