Projekt
z dnia 9 marca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2015"
Na podstawie art.11a ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz.856 z późn.zm.1)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2015”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/254/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2014".
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Hanna Grzywińska

1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2014 r.,poz.1794
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia .................... 2015r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2015 rok.
Rozdział I
Cel programu
§ 1. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
poprzez umieszczanie ich w Schronisku dla zwierząt oraz poszukiwanie właścicieli dla
zwierząt;
2. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt przez usypianie ślepych miotów, sterylizację
suczek i kotek oraz kastrację psów i kotów, w tym wolno żyjących;
3. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, tym ich dokarmianie;
4. Odławianie bezdomnych zwierząt.
5. Edukacja mieszkańców miasta w zakresie sterylizacji oraz kastracji zwierząt domowych,
jako najskuteczniejszej metody walki z nad populacją zwierząt niechcianych oraz w zakresie
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.
Rozdział II
Realizatorzy programu
1. Koordynatorem Programu jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń.
2. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą:
a) Odpowiedni Wydział Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
b) Straż Miejska
c) Policja
d) EKO Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zielone Pole z siedzibą w Ostrowitem
87-400 Golub-Dobrzyń
e) Organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt
Rozdział III
Zakres przedmiotowy
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Golubia-Dobrzynia polega w szczególności na:
1. Zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, które
będzie realizowane poprzez ich umieszczanie, na podstawie zawartej umowy, z
podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt tj. Eko
Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zielone Pole z siedzibą w Ostrowitem
87-400 Golub-Dobrzyń Ewa Czajkowska.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta.
3. Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w
schronisku dla bezdomnych zwierząt.
4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych.
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5. Edukacja mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia w zakresie promowania
sterylizacji oraz kastracji psów i kotów jako najskuteczniejszej metody walki z
nad populacją niechcianych zwierząt, humanitarnego traktowania zwierząt
oraz w zakresie obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.
6. Usypianie ślepych miotów.
7. Wyznaczenie gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce dla zwierząt
gospodarskich.
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział IV
Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławiane będą zwierzęta domowe oraz gospodarskie, wobec których nie ma
możliwości ustalenia ich właściciela.
2. Zwierzęta odławiane będą na podstawie:
a) Zgłoszeń pochodzących z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia
b) Interwencji Straży Miejskiej lub Policji
c) Interwencji Schroniska dla bezdomnych zwierząt
3. Odławianie zwierząt, będzie się odbywało przy użyciu specjalistycznego
sprzętu przez pracowników Schroniska, Straż Miejską, Policję
niepowodującego cierpienia zwierząt.
4. Odławiane zwierzęta, będą przewożone do Schroniska dla bezdomnych
zwierząt a zwierzęta gospodarskie do gospodarstwa rolnego.
Rozdział V
Opieka nad kotami wolno żyjącymi
1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi przebywającymi na terenie Miasta
Golubia-Dobrzynia polegać będzie na:
a) dokarmianiu
b) sterylizacji i kastracji
c) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem kotów
d) usypianiu ślepych miotów
2. Dokarmianiem kotów wolno żyjących zajmując się wyznaczeni
pracownicy Urzędu przy pomocy mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia
oraz organizacji i podmiotów, których statutowym celem jest ochrona
zwierząt oraz wolontariuszy.
3. W celu ograniczenia populacji kotów wolno żyjących dokonywać się
będzie sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na koszt Gminy
Miasto Golub-Dobrzyń oraz usypiać ślepe mioty. Czynności te będą
wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
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Rozdział VI
Sterylizacja zwierząt
Wyłapane i przekazane zwierzęta do Schroniska dla bezdomnych zwierząt będą
obligatoryjnie sterylizowane i kastrowane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
Rozdział VII
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
Poszukiwanie właściciel dla bezdomnych zwierząt będzie się odbywać poprzez:
1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt
2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych
właścicieli oraz wolontariuszami.
3. Informowanie o możliwości przygarnięcia zwierzęcia bezdomnego za
pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Golub-Dobrzynia, facebooka,
prasy.
Rozdział VIII
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizowana jest przez Gabinet Weterynarii Dawid Bielecki ul.Kościuszki 25,
87-400 Golub-Dobrzyń.
Rozdział IX
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
Gospodarstwem rolnym, które zaopiekuje się zwierzętami gospodarskimi jest:
Gospodarstwo rolne Piotra Janickiego ul.Kościuszki 53, 87-400 Golub-Dobrzyń.
Rozdział X
Koszty realizacji programu
Na realizację Programu w 2015 r. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń przeznacza
kwotę w wysokości 61.000,00 zł.
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Uzasadnienie
Znowelizowaną ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz.
1002 z późn.zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały,
corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.
W związku z powyższym został opracowany Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Program ten, w ustawowo wyznaczonym terminie, został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu, Fundacji Lex Nova z Piotrkowa Trybunalskiego oraz Stowarzyszeniu
Obrońców Zwierząt „Przyjazna Buda” w Golubiu-Dobrzyniu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu wydał pozytywną opinię do ww Programu. Natomiast od
Fundacji Lex Nova oraz Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt „Przyjazna Buda” nie wpłynęły żadne zastrzeżenia.
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