Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia
3..m?^f^...M^(\€)i(M

w sprawie okreslenia „Programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzat na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2014"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie
gminnym (t. j . w Dz. U. z 2001 roku Nr 142 ,poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (t. j . w Dz. U . z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
Rada Miejska, uchwala co nastfpuje:
§1.
Okresla si§ „Program opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnosci
zwierzat na terenie miasta i gminy Sztum w 2014 roku" w brzmieniu zal^cznika do niniejszej
uchwaly.
§2.
Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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UZASADNIENIE
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierz^tom oraz ich wylapywanie nalezy do zadan wlasnych
gmin zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (Dz. U . z
2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.). Maj^c powyzsze na uwadze oraz delegacj? art. 11a
cytowanej powyzej ustawy koniecznym jest przyj^cie w drodze uchwaly Rady Miejskiej
program opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt.
Program obejmuje przede wszystkim: zapewnienie bezdomnym zwierz^tom miejsca w
schronisku, odlawianie zwierzqt,. Obligatoryjnq sterylizacj? albo kastracj? zwierzat w
schroniskach, poszukiwanie bezdomnych zwierzat itd.
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Program
opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie miasta i
gminy Sztum w roku 2014.
Celami programu s^ :
1. Zapewnienie opieki nad zwierz?tami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o
ochronie zwierzat.
2. Zapobieganie bezdomnosci zwierzat.
3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierzat.
4. Edukacja mieszkancow w zakresie humanitamego traktowania zwierzat.
5. Propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczosci zwierzat domowych psow i kotow.
§2.
Wykonawcami programu s^:
1. Miasto i Gmina Sztum, w imieniu ktorego ftinkcje koordynatora dzialan podejmowanych
w ramach programu pehii Referat Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Urz?du
Miasta i Gminy Sztum wspolpracuj^c w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej w
Malborku i samorz^dem lekarsko - weterynaryjnym w Sztumie
2. Schronisko AZYL Spotka z o.o. w Glinczu na podstawie umowy podpisanej z Miastem i Gmin^
Sztum.
3. Organizacje spoleczne, stowarzyszenia, fundacje, ktorych celem dziatania jest przeciwdzialanie
bezdomnosci zwierzat we wspolpracy z organami Gminy.
§3.
1. Zapewnienie bezdomnym zwierz^tom miejsca w schronisku dla zwierzat realizowane
jest poprzez schronisko, ktore posiada decyzj? zezwalaj^c^ na prowadzenie tego typu
dzialalnosci i numer weterynaryjny nadany przez Panstwow^ Inspekcj? Weterynaryjnq
i schronisko to spehiia warunki okreslone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat (t.j. w Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342 ze zm.).
§4.
Opieka nad kotami wolno zyj^cymi realizewana jest poprzez:
1. Ustalenie miejsca, w ktorych przebywaj^ koty wolno zyj^ce.
2. Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania,
przy udziale spolecznych opiekunow kotow wolno zyj^cych
3. W miar? mozliwosci zapewnie miejsca schronienia, w szczegolnosci w okresie zimowym.
4. Wspoldzialanie z organizacjami spdecznymi.
5. Sterylizacja lub kastracja wolno zyj^cych kotow
§5.
1. Na terenie Gminy wprowadza si? odlawianie bezdomnych zwierzat:
a) stale na interwencje mieszkancow zgloszenia przyjmuje Straz Miejska
b) okresowe po wczesniejszym ogloszeniu

2. Wylapywaniem b?d^ obj?te bezdomne zwierz?ta pozostawione bez opieki, w stosunku, do
ktorych nie istnieje mozliwosc ustalenia ich wiascicieh, lub innej osoby odpowiedzialnej, pod
ktorej opiek^ dotychczas pozostawaly, a w szczegolnosci chore lub zagrazaj^ce zyciu, zdrowiu i
bezpieczenstwu ludzi.
4. Celem zapewnienia calodobowej opieki nad bezdomnymi zwierz?tami Gmina podpisala
umow? z podmiotem prowadz^cym dziatalnosc w tym zakresie, tj. Schronisko dla Bezdomnych
Zwierzat AZYL Sp. z o.o. w Glinczu, ktorego adres podaje na tablicy ogloszen w Urz?dzie
Miasta i Gminy Sztum, tablicach soleckich.
4. Wylapywanie bezdomnych zwierzat b?dzie prowadzone wyl^cznie przy uzyciu
specjalistycznego sprz?tu przeznaczonego do wytapywania zwierzat, ktory nie stwarza
zagrozenia dla zycia i zdrowia zwierzat, a takze nie b?dzie zadawal im cierpienia, przy
caikowitym zapewnieniu bezpieczeiistwa ludziom.
5. Informacje o wylapywaniu bezdomnych zwierzat podawane s^ do publicznej wiadomosci
poprzez ogloszenie na tablicy ogloszen Urz?du Gminy, tablicach soleckich, na stronie biuletynu
informacji publicznej Urz?du Miasta i Gminy Sztum ( www.bip.sztum.pl).
6. Transport bezdomnych zwierzat z terenu miasta i gminy Sztum, b?dzie odbywat si? srodkiem
transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitamego przewozu zwierzat zywych .
Transport zapewnia Spolka z o.o. AZYL w Glinczu.
§6.
1. Miasto i Gmina Sztum powierza realizacj? sterylizacji i kastracji zwierzat Spolce z o.o. Azyl w
Glinczu, prowadzqcej schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mog^ bye przeprowadzone wyt^cznie przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o ktorych mowa w ust. 1, nie podlegajq zwierz?ta w okresie 14 dni od umieszczenia
ich w schronisku, z uwagi na mozliwosc zgloszenia si? wlasciciela lub opiekuna, oraz
przeznaczone do adopcji w terminie okreslonym w ogloszeniu o poszukiwaniu nowych
wlascicieli.
4. Podejmowanie decyzji o sterylizacji i kastracji zwierzat ktore trafily do schroniska, podejmuje
lekarz weterynarii oraz kierownik schroniska.
§7.
Poszukiwanie nowych wlascicieli dla bezdomnych zwierzat realizowane jest poprzez:
1. Informowanie o mozliwosci adopcji bezdomnych zwierzat w sposob zwyczajowo przyj?ty na
terenie gminy w tym na stronach intemetowych.
2. Wspoldzialanie z organizacjami spolecznymi w zakresie poszukiwania nowych wlascicieli
zwierzat.

§8.
Eutanazja zwierzat:
1 .Eutanazja slepych miotow moze nastqpic wylqcznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla

Zwierzat, wymagany jest humanitamy stosunek pracownika do zwierz?cia.
2. Fakt i przyczyn? uspienia slepych miotow w schronisku odnotowuje si? w ewidencji zwierzat.
3. Zwierz? usypiane musi bye traktowane - do ostatniej chwili zycia - lagodnie i przyjaznie, nalezy
Zaoszcz?dzic mu trwogi i dodatkowych udr?czen, sam zabieg uspienia powinien bye wykonany
przez lekarza weterynarii w sposob humanitamy i jedyny dopuszczaj^cy przez TOnZ w Polsce
( narkoza, nast?pnie srodek usypiaj^cy podany dozylnie)
Usypianie zwierzat agresywnych, moze nast^pic wylqcznie gdy jest zagrozone zycie ludzkie, a
zwierz?ta nie daj^ rokowan na pozytywn^ resocjalizacj? i dalsze przebywanie tych zwierzat w
naszym spoJeczenstwie b?dzie zagrazato bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzkiego.
4. Usypanie zwierzat chorych, moze nast^pic wyi^cznie gdy zwierz?ta nie rokuj^ nadziei na
popraw? zdrowia i tylko w sposob humanitamy, po przebadaniu przez lekarza weterynarii.
5. Zwloki zwierzat podanych eutanazji musz^ bye odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania
ich przez odpowiednie shizby do tego przeznaczone.
§9.
1. Zapewnienie miejsca dla zwierzat gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym w
Postoliniew celu zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierzat gospodarskich,
nast?puje na podstawie porozumienia zawartego przez gmin? z wlascicielem gospodarstwa.
Szczegolny sposob post?powania w gospodarstwie ze zwierz?tami gospodarskimi okresla
porozumienie

2. Jednoczesnie z umieszczeniem zwierzat w gospodarstwie gmina podejmuje starania w celu
znalezienia nowego wlasciciela dla tych zwierzat, lub przekazuje zwierz?ta wlascicielowi
gospodarstwa w ktorym przebywaty czasowo.
§ 10.
Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych z udzialem
zwierzat realizowany jest na podstawie umowy zawartej przez gmin? z lekarzem weterynarii w
Malborku maj^cym mozliwosc swiadczenia ushig calodobowo.
§11.
Schronisko AZYL Sp. z o.o. w Glinczu prowadzi ewidencj? zwierzat wychodz^cych do adopcji.
zwierz?ta s^ znakowane metod^ czipowania.
§12.
Realizacja zadah, o ktorych mowa w § 4 , § 5, § 6 powierzona jest podmiotowi prowadz^cemu
schronisko dla bezdomnych zwierzat.

§13.
1. Koszty realizacji zadan okreslonych w niniejszym programie ponosi Gmina.
2. Srodki przeznaczone na realizacje zadan w roku 2014 wynosz^ 50.000,- zl ( slownie : pi?cdziesi4t
tysi?cy zlotych).

