UCHWAŁA NR XXXIII/234/13
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
na terenie Gminy Lądek – Zdrój w roku 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz.1591 z późn. zm. ) w zw. z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Miejska w Lądku - Zdroju uchwala, co
następuje: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Lądek -Zdrój w 2013 roku
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lądek – Zdrój;
2. Straży Miejskiej - należy przez to rozumieć Straż Miejską Lądka- Zdroju
3. zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby,
pod której opieką trwale dotąd pozostawały (art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt)
4. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Lądek – Zdrój
5. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje społeczne działające na terenie Gminy,
których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
6. Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lądek – Zdrój w 2012 roku
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Lądka -Zdroju
2. Realizatorami Programu są:
1) Gmina działająca poprzez Urząd Miasta i Gminy Lądek – Zdrój
2) organizacje społeczne
3) Straż Miejska
Rozdział 2.
ZAPEWNIENIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT
§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie poprzez:
1. zawarcie przez Gminę umów z uprawionymi podmiotami celem zapewnienie miejsc w schroniskach dla
zwierząt bezdomnych oraz odebranych właścicielom (opiekunom) w wypadkach określonych w przepisach Ustawy
2. podjęcie działań organizacyjnych celem utworzenia wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
warunków do ewentualnego powołania międzykomunalnych schronisk dla zwierząt
§ 4. Gmina podejmie współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kłodzku,
organizacjami
pozarządowymi oraz innymi instytucjami celem stałego i aktywnego poszukiwania wolnych miejsc w schroniskach
dla zwierząt
Rozdział 3.
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI, W TYM ICH DOKARMIANIE
§ 5. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizuje Gmina poprzez:
1. prowadzenie rejestru
zainteresowanych osób

społecznych

opiekunów
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2. zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowali się
w Urzędzie
3. podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji społecznych
4. przeprowadzanie kontroli, co najmniej raz w miesiącu, miejsc bytowania kotów wolno żyjących
5. przeprowadzenie przy udziale lekarza weterynarii, co najmniej raz w roku, kompleksowych inspekcji miejsc
bytowania kotów wolno żyjących
6. podejmowanie innych działań niezbędnych dla utrzymania właściwego stanu zdrowia kotów wolno
żyjących, w tym prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej w szkołach
§ 6. 1. Zadania z zakresu opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym w zakresie właściwego dożywania
zwierząt, będą realizowane także poprzez działania prewencyjne organizacji społecznych oraz Straży Miejskiej,
w szczególności w zakresie rozpoznania i przeciwdziałania wszelkim przypadków niewłaściwego traktowania tych
zwierząt
2. Liczebność kotów wolno żyjących winna być monitorowana w okresach rocznych, przy czym Gmina
zobowiązana jest do wspierania działań w zakresie ograniczania ich rozrodczości, w tym usypianie ślepych miotów
w ramach środków określonych w Programie
§ 7. W razie potrzeby zapewnia się leczenie kotów wolno żyjących, w tym umieszcza się je w zakładach
leczniczych dla zwierząt
Rozdział 4.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lądek – Zdrój będzie miało charakter stały i będzie
realizowane na podstawie zamówień (zleceń) składanych przez Urząd
§ 9. Odławianiem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
właściciela (opiekuna), jeżeli brak jest możliwości ustalenia właściciela (opiekuna).
§ 10. Szczegółowe zasady odławiania bezdomnych zwierząt regulują przepisy rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116 poz. 753).
Rozdział 5.
OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT W SCHRONISKACH DLA
ZWIERZĄT
§ 11. Zapewnia się, w ramach środków przewidzianych w Programie, finansowanie obligatoryjnej sterylizacji
albo kastracji zwierząt z terenu Gminy Lądek – Zdrój, przekazanych do schronisk
§ 12. Sterylizacja i kastracja zwierząt jest prowadzona przez schroniska
Rozdział 6.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 13. 1. Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzą podmioty prowadzące schroniska dla
zwierząt
2. Gmina prowadzi działania promocyjno-informacyjne celem umożliwienia osobom zainteresowanym
dokonanie adopcji bezdomnych zwierząt, w szczególności poprzez skorzystanie z informacji (baz danych)
posiadanych w tym zakresie przez schroniska dla zwierząt oraz organizacje społeczne
§ 14. Poszukiwanie właścicieli dla wolno żyjących kotów prowadzi Gmina poprzez zamieszczenie ogłoszeń
w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu
Rozdział 7.
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
§ 15. Usypianie ślepych miotów zwierząt, z zastrzeżeniem § 16, realizują
1. schroniska poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów
2. Gmina prowadzi usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności kotów.
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§ 16. Usypianie ślepych miotów kotów wolno żyjących, na podstawie informacji uzyskanych od społecznych
opiekunów tych zwierząt, wykonywane będzie – w miarę potrzeb - przez lekarza weterynarii działającego na
zlecenie Gminy
Rozdział 8.
WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH
§ 17. Gospodarstwem rolnym, które zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, jest,
gospodarstwo Wojtówka 22, 57-540 Lądek Zdrój
§ 18. Gmina zapewnia finansowanie wszelkich kosztów niezbędnych do utrzymania zwierząt umieszczonych
w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w § 17, oraz aktywnie – poprzez sołtysów, Straż Miejską, Policję –
poszukuje właścicieli (opiekunów) takich zwierząt.
Rozdział 9.
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZEŃ
DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
§ 19. Gmina zapewnia, na podstawie umowy z lekarzem weterynarii, całodobową opiekę weterynaryjną dla
zwierząt, które uczestniczyły w zdarzeniu drogowym i z tego powodu wymagają leczenia bądź uśpienia
§ 20. O każdym zdarzeniu drogowym z udziałem zwierzęcia należy powiadomić Burmistrza Lądka – Zdroju,
Straż Miejską w Lądku Zdroju lub inne uprawione organy (w szczególności właściwy Komisariat Policji).
Rozdział 10.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 21. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpiecza się w budżecie Gminy
Lądek- Zdrój na rok 2013 w wysokości nie mniejszej niż 17.000zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
§ 22. 1. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie
1) zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
2) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
2. Wartość środków finansowych wydatkowanych do końca miesiąca sierpnia 2013 r. winna wynosić nie mniej
niż 60%, przy czym wydatki na dokarmienie wolno żyjących kotów, nie mogą być niższe niż 500zł (ze środków
finansowych wskazanych w § 21).
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka – Zdroju
§ 24. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju
Janusz Sosna

Id: 7AD33F4E-70E7-42D5-9464-D9F49D1DA876. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie
Na podstawie art.11 oraz 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U.Nr.106,
poz.1002 z roku 2003, ze zmianami), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt”
Dz.U.Nr.116, poz.753, z roku 1998, do końca marca danego roku należy uchwalić "program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt". Wobec powyższego przedłożono do
uchwalenia program pieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy
Lądek Zdrój na rok 2012. Program ten został uzgodniony z Kołami Łowieckimi, Powiatowym Lekarzem
Weterynarii oraz organizacjami pozarządowymi działające na terenie Gminy Lądek Zdrój, których statutowym
celem jest ochrona zwierząt, zgodnie z art.11a, ust.7 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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