UCHWAŁA NR XXXIII/274/17
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2017 roku
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 11 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r.
poz. 856, Dz. U. z 2014 r. poz. 1794, Dz. U. z 2015 r. poz. 266, Dz. U. z 2016 r. poz. 1605 i Dz. U.
z 2016 r. poz. 2102) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2017 roku w brzmieniu określonym w załączniku
do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Rogowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/274/17
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 29 marca 2017 r.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim jednostkę organizacyjną,
przy pomocy której Burmistrz Krosna Odrzańskiego wykonuje zadania;
2) Wydziale - należy przez to rozumieć Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa;
3) Tymczasowym Punkcie Pobytu Psów Bezdomnych w Osiecznicy - należy przez to rozumieć
miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe
warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt, zwanym dalej TPPPB
w Osiecznicy;
4) Zakładzie Leczniczym Dla Zwierząt - należy przez to rozumieć zakład leczniczy dla zwierząt
w rozumieniu

ustawy

z dnia

18 grudnia

2003 r.

o zakładach

leczniczych

dla

zwierząt

(j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1047 ze zm.);
5) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2017 roku.
§ 2. 1. Koordynatorem

Programu

jest

Burmistrz

Krosna

Odrzańskiego,

działający

Odrzańskiego,

działający

za pośrednictwem Wydziału.
2. Realizatorami Programu są:
1) na

poziomie

Gminy

Krosno

Odrzańskie

-

Burmistrz

Krosna

za pośrednictwem Wydziału;
2) Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt" w Zielonej Górze, ul. Plac Słowiański 17/4, z którym
Gmina Krosno Odrzańskie ma podpisane stosowne umowy, w tym:
a) na odławianie, przyjmowanie, zapewnianie miejsca w schronisku i opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi z terenu Gminy Krosno Odrzańskie,
b) na organizację wolontariatu na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krosno Odrzańskie;
3) Prywatne Przychodnie Weterynaryjne, z którymi Gmina Krosno Odrzańskie ma podpisane
stosowne porozumienie:
a) Prywatna Przychodnia Weterynaryjna Pani Monika Wojda, ul. Kościelna 1, 66 - 600 Krosno
Odrzańskie,
b) Prywatna Przychodnia Weterynaryjna Pani Hanna Potocka, Osiecznica, ul. Szkolna 1, 66-600
Krosno Odrzańskie,
c) Prywatna Przychodnia Weterynaryjna Pan Andrzej Wilkin, Marcinowice 54A, 66 - 600 Krosno
Odrzańskie,

Id: 6F19AD01-A74B-4794-9E03-45C3AB546A67. Podpisany

Strona 1

d) Prywatna Przychodnia Weterynaryjna Krzysztof Cieślak ul. Piastów 8, 66 - 600 Krosno
Odrzańskie,
4) Gospodarstwo Rolne Mirosław Szwed, Łochowice 52, 66 - 600 Krosno Odrzańskie, z którym Gmina
Krosno Odrzańskie ma podpisane stosowne porozumienie.
Rozdział 2
ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT
§ 3. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów realizuje
Wydział poprzez:
1) prowadzenie akcji bezpłatnego znakowania (czipowania) psów i kotów, których właściciele
zamieszkują na terenie Gminy Krosno Odrzańskie oraz bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy
Krosno Odrzańskie;
2) prowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnych o elektronicznym znakowaniu psów i kotów.
§ 4. Urząd pokrywa koszty elektronicznego znakowania zwierząt, w szczególności psów i kotów,
których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, na poniższych zasadach:
1) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania usługi czipowania, zgłasza się do dowolnego zakładu
leczniczego dla zwierząt, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 Programu, wypełnia formularz
pn. „Wniosek właściciela psa/kota o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota
na koszt gminy", a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
wynikających z realizacji Programu. W przypadku psów wymagane jest dodatkowo okazanie
aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie;
2) Urząd dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego
dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartego z nim porozumienia, na podstawie dokumentów
zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz formularz
wskazany w pkt 1.
Rozdział 3
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 5. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizują:
1) Wydział poprzez wydawanie opiekunom kotów wolnożyjących ( karmicielom) skierowań na zabiegi
sterylizacji

samic

w zakładach

leczniczych

dla

zwierząt,

o których

mowa

w § 2 ust. 2 pkt 3 Programu;
2) Urząd poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli kotów do wykonywania zabiegów
sterylizacji, którzy otrzymują dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów sterylizacji samic, w ilości
maksymalnie 1 szt. zwierząt rocznie.
2. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji kota, zgłasza się do zakładów
leczniczego dla zwierząt, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 Programu, wypełnia oświadczenie,
w którym potwierdza spełnienie warunków dofinansowania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu.
3. Właściciel zwierzęcia pokrywa 50 % kosztów zabiegu według ceny usługi ustalonej
w porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 Programu.
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4. Urząd dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego
dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartego z nim porozumienia, na podstawie dokumentów
zawierających fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenie
wskazane w ust. 2.
5. Obligatoryjna sterylizacja następuje u psów bezdomnych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie
umieszczonych w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze prowadzonym
przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Programu.
6. Zabiegom kastracji i sterylizacji nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w TPPPB w Osiecznicy z uwagi na możliwość
zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan
ich zdrowia lub wiek.
Rozdział 4
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Krosno Odrzańskie jest
realizowane przez:
1) TPPPB w Osiecznicy poprzez przyjmowanie bezdomnych psów dostarczanych do punktu przez
Straż Miejską w Krośnie Odrzańskim;
2) gospodarstwo rolne, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 Programu, które zapewni miejsce
dla zwierząt gospodarskich;
3) organizację pozarządową, o której mowa § 2 ust. 2 pkt 2 Programu, poprzez realizację zadań
publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.
§ 7. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie oraz zapewnienie
dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym, zasady funkcjonowania TPPPB w Osiecznicy
określa

regulamin

uchwalony

uchwałą

Rady

Miejskiej

w Krośnie

Odrzańskim

XII/95/11

z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Krosno
Odrzańskie oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym.
§ 8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
w tym ich dokarmianie realizują:
1) Wydział poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy
zarejestrowani są w Wydziale,
- dokarmianie odbywać się będzie na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji
pozarządowych lub przedstawiciela Wydziału;
2) organizacja pozarządowa, o której mowa § 2 ust. 2 pkt 2 Programu, poprzez realizację zadań
publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji
w sprawach kotów wolno żyjących.
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§ 9. Poszukiwanie

nowych

właścicieli

dla

bezdomnych

zwierząt

realizuje

organizacja

pozarządowa, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Programu, poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych
i promocyjnych.
§ 10. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krosno Odrzańskie realizuje podmiot,
o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Programu, który posiada stosowne zezwolenia wykonujące odłów
bezdomnych zwierząt na zlecenie oraz przekazanie ich do Miejskiego Schroniska w Zielonej Górze.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z

udziałem

zwierząt

realizuje

Urząd

poprzez

zakłady

lecznicze

dla

zwierząt

w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu
Gminy Krosno Odrzańskie, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 Programu.
§ 12. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, realizują:
1) Urząd poprzez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 Programu;
2) właściciel miotu.
2. W celu

wykonania

zabiegu

uśpienia

ślepego

właściciel

miotu

o którym

mowa

w ust. 1 pkt 2 składa oświadczenie, że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji oraz elektronicznemu
oznakowaniu (czipowaniu) jeśli takiego nie posiada, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu.
3. Wydział dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto zakładu leczniczego
dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających:
fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenie wskazane
w ust. 2.
Rozdział 5
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13. 1. Na realizację Programu na rok 2017 planuje się przeznaczyć kwotę- 105.049,65 zł.
w zakresie dotyczącym zwierząt na:
1) opiekę nad wyłapanymi bezdomnymi psami - 8 .000,00 zł;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami - 9.360,00 zł;
3) dokarmianie bezdomnych zwierząt - 12.000,00 zł;
4) zapewnienie

całodobowej

opieki

weterynaryjnej

w przypadkach

zdarzeń

drogowych,

w porozumieniu z zakładem weterynaryjnym - 3.000 zł;
5) elektroniczne znakowanie (czipowanie ) zwierząt oraz sterylizację kotów - 17.289,65 zł;
6) transport i przyjmowanie psów do schroniska dla zwierząt - 50.400,00 zł;
7) transport i utylizację zwierząt domowych i dziko żyjących zabitych w przypadkach zdarzeń
drogowych na terenach stanowiących własność gminy - 5 .000,00 zł.
2. W

zakresie

dotyczącym

zwierząt

gospodarskich

koszty

transportu

zwierząt

do gospodarstwa, leczenia oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez
właściciela, albo z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt.
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§ 14. Środki finansowe, o których mowa w § 13 ust. 1 Programu, wydatkowane będą w sposób
określony w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) udokumentowane stosownymi umowami i zleceniami.
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