UCHWAŁA NR XIX/152/2020
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Skąpe na 2020r., zwanym dalej programem.
§ 2. Gmina Skąpe zapewnia miejsca i opiekę bezdomnym psom z terenu gminy Skąpe
w 2020 roku w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Żarach przy ul. Żurawiej 32, w którym
umieszcza odłowione psy bezdomne z terenu gminy Skąpe, zwane w dalszej treści „schroniskiem dla
zwierząt”.
§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Gmina Skąpe
poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy osobom, które zadeklarowały nieodpłatne sprawowanie opieki nad kotami wolno
żyjącymi na terenie gminy (tzw. społecznym opiekunom gniazd kotów wolno żyjących),
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących w przypadku stwierdzenia oznak choroby
i sprawowanie opieki weterynaryjnej przez podmiot, o którym mowa w § 6 ust.4.
c) opieka, o której wyżej mowa, obejmuje dokarmianie kotów wolno żyjących, wykonanie zabiegów
chirurgicznych
w zakresie
sterylizacji
lub
kastracji
przez
zawarcie
umowy
z lekarzem weterynarii wymienionym w §6 ust.4.
§ 4. 1. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Skąpe odławiane są według zaistniałych potrzeb przez
Strażnika Gminnego posiadającego stosowne uprawnienia na podstawie powziętych przez Gminę informacji,
w tym od Policji, Straży Gminnej w Skąpem, mieszkańców gminy Skąpe oraz innych osób.
2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innych osób, pod których opieką
zwierzęta pozostawały.
3. Odłowione bezdomne zwierzęta podlegają przewiezieniu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
4. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.
§ 5. 1. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację
i kastrację realizuje schronisko dla zwierząt, poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji
i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska z wyjątkiem zwierząt, u których lekarz weterynarii stwierdzi
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się w przypadku zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły
i udało się ustalić ich właściciela.
3. Gmina Skąpe współpracuje z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest
zapobieganie bezdomności zwierząt, w zakresie zapewnienia organizacji i określenia sposobów finansowania
zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt.
§ 6. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, jest realizowane przez gminę poprzez:
1) prowadzenie akcji adopcyjnej przy pomocy mediów, zachęcających do opiekowania się bezdomnymi
zwierzętami;
2) współpracę z podmiotami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi akcje edukacyjne, promujące
adopcję bezdomnych zwierząt ze schroniska;
3) akcje adopcyjne i podpisanie umów
Gmina Skąpe ma podpisaną umowę

adopcyjnych

prowadzone

przez

Schronisko,

z którym

4) umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Skąpe.
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2. Osoby, które zdecydują się na adopcję bezdomnego zwierzęcia z terenu gminy Skąpe, mogą otrzymać od
gminy Skąpe worek suchej karmy, obrożę, smycz lub budę.
3. Zwierzęta bezdomnie przekazywane do adopcji mogą być uprzednio poddane zabiegowi sterylizacji lub
kastracji albo innym niezbędnym zabiegom weterynaryjnym, wykonanym na koszt gminy.
4. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 3 powyżej poprzez zlecanie usługi lekarzowi
weterynarii
–
Gabinet
Weterynaryjny
Amica
2 S.C.
Świebodzin.
z siedzibą
w Świebodzinie, ul. Kupiecka 2.
§ 7. Usypanie ślepych miotów realizuje gmina Skąpe przez podmiot, o którym mowa § 6 ust 4 niniejszej
uchwały.
§ 8. 1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich takich jak: świnie, bydło, ptactwo i drobne
zwierzęta
gospodarskie
wskazuje
się
Gospodarstwo
Rolne
Jarosław
Sik
w miejscowości Ołobok, ul. Wojciechowskiego 1.
2. Zwierzęta gospodarskie mogą zostać umieszczone w pomieszczeniach gospodarstwa, jeżeli:
a) nie ma przeciwskazań ze względu na choroby zakaźne zwierząt;
b) spełnione są warunki wymagane dla zwierząt gospodarskich w zależności od gatunku.
3. Wymagania wymienione w ust 2. musza być również spełnione przy umieszczaniu zwierząt
gospodarskich odebranych dotychczasowemu właścicielowi zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.
4. W przypadku odłowienia zwierzęcia gospodarskiego podejmowane będą niezwłocznie działania mające
na
celu
ustalenie
dotychczasowego
właściciela
lub
opiekuna
w porozumieniu
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
§ 9. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt Gmina Skąpe zapewnia podmiot świadczący usługi weterynaryjne przez lekarza
weterynarii
Gabinet
Weterynaryjny
Amica
2 S.C.
Świebodzin
z siedzibą
w Świebodzinie, ul. Kupiecka 2.
§ 10. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających
w budżecie Gminy Skąpe w 2020 r. w wysokości 11 500,00 zł.

z programu

zabezpieczone

są

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą następująco:
a) usługi weterynaryjne – 3 300,00 zł,
b) zabezpieczenie zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 6 000,00 zł,
c) zakup karmy dla zwierząt i akcesoria – 2 000,00 zł,
d) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – 200,00 zł,
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmicz
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UZASADNIENIE

Art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 122) nakłada na radę gminy obowiązek określania w drodze uchwały,
corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt, który obejmuje swoim zakresem realizację
takich zadań, jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt,
W związku z powyższym opracowano projekt programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skąpe.
Zgodnie z unormowaniem art. 11a ust. 7 ustawy program przekazano do
zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Świebodzinie, organizacjom
społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym
na obszarze gminy (Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt Azyl na Koziej, Inicjatywa
dla Zwierząt) oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na
obszarze gminy (Nadleśnictwo Bytnica, Nadleśnictwo Świebodzin, Nadleśnictwo
Sulechów).
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