UCHWAŁA Nr ………..2013
RADY GMINY w KONARZYNACH
z dnia …….. 2013 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt.
Na podstawie art. 11a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z
2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830 z 2008 r. Nr 199, poz.
1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z
2011 r. Nr 230, poz. 1373, z 2012 r. 2012. 908 oraz 2012.985 )
Rada Gminy w Konarzynach
po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chojnicach, Kół Łowieckich,
Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt i Nadleśnictw: Człuchów, Osusznica,
Przymuszewo i Rytel
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do uchwały
nr …. Rady Gminy w
Konarzynach z dnia ……..
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Konarzyny na rok 2013
Rozdział 1.
Kierunek polityki Gminy Konarzyny wobec problemu bezdomności zwierząt domowych
§ 1. 1. Określa się następujące cele programu:
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;
2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
3) edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
2. Założenia o których mowa w ust. 1 realizowane będą poprzez:
1) sukcesywne wyłapywanie bezdomnych psów w sposób humanitarny i bezbolesny;
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez poszukiwanie nowych właścicieli;
3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;
4) edukację mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania oraz obowiązków
właścicieli.
3. Strategicznym celem współpracy w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt jest:
1) propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt;
2) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt;
3) edukacja mieszkańców.
Rozdział 2.
Formy przeciwdziałania bezdomności psów
§ 2. 1. Realizacja programu bezdomności psów polega na:
1) zapewnieniu opieki bezdomnym psom poprzez poszukiwanie nowych właścicieli;
2) zmniejszeniu populacji psów bezdomnych poprzez ich sterylizację i kastrację;
3) usypianiu ślepych miotów;
4) edukacji mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania psów oraz obowiązków
właścicieli wobec nich;
5) wyłapywaniu bezdomnych psów, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez
mieszkańców, policję, organizacje społeczne, zarządców nieruchomości;
6) podejmowaniu z ulic i dróg gminnych potrąconych psów.
§ 3. 1. Realizacja zadań wymienionych § 2 polega na:
1) wyłanianiu i podpisaniu umów z uprawnionymi podmiotami zajmującymi się
prowadzeniem schronisk dla zwierząt w celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca i
opieki,
2) wyłapywaniu psów bezdomnych oraz zabranych z miejsc publicznych psów bezdomnych
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i zwierząt;
3) poszukiwaniu chętnych do adopcji;
4) przeprowadzaniu sterylizacji lub kastracji psów oczekujących na adopcję;
5) prowadzaniu działań promujących sterylizację lub kastrację psów jako najskuteczniejszej
metody walki z nadpopulacją zwierząt bezdomnych.
§ 4. Realizację zadań, o których mowa w § 3 pkt 2 -4 powierza się Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Trzciance przy ul. M. Konopnickiej 62.

Rozdział 3.
Formy przeciwdziałania bezdomności kotów
§ 5. 1. Realizacja programu bezdomności kotów polega na:
1) zapewnieniu opieki wolnożyjącym kotom poprzez dofinansowanie dokarmiania;
2) edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania kotów wolnożyjących.
§ 6. 1. Realizacja zadań wymienionych w § 5 polega na:
1) usypianiu ślepych miotów;
2) prowadzeniu działań promujących sterylizację i kastrację kotów jako najskuteczniejszej
metody walki z nadpopulacją zwierząt;
3) w nawiązaniu współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w celu promowania sterylizacji i kastracji kotów
oraz edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 7. 1. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich następuje na podstawie
umowy cywilno-prawnej zawartej z właścicielem gospodarstwa rolnego.
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie rolnym podejmowane są starania
w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń nagłych, w tym
drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest na podstawie umowy cywilno-prawnej z
lekarzem weterynarii.
§ 9. Dla realizacji działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt domowych Gmina
może udzielać organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, pomocy w różnych formach, poprzez:
1) wsparcie finansowe;
2) udostępnianie lokalu komunalnego na spotkania otwarte, których tematyką będzie walka z
nadpopulacją zwierząt bezdomnych;
3) współpracę w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł;
4) promocję podejmowanych działań w środkach masowego przekazu;
5) nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami w skali lokalnej,
regionalnej i ogólnopolskiej.
§ 10. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.
2. Na realizację programu przeznacza się łączną kwotę 2.000 zł.

