UCHWAŁA NR V.52.2019
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt”
Na
podstawie
art. 11a
ust. 1 w zw.
z art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia
21 sierpnia
1997 r.
o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 122), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 994 ze zm.), po uzyskaniu akceptacji programu przez
powiatowego lekarza weterynarii, zarządców obwodów łowieckich oraz organizacji społecznej, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Urzędowym

Województwa

Pomorskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Górny

Id: 7EBD1782-2ECB-4BF7-B0DC-59916871BFD0. Podpisany

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr V.52.2019
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 25 marca 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnym oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
1. Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności do psów i kotów
przebywających w granicach administracyjnych miasta Człuchowa.
2. Cele programu:
1. Opieka
nad
zwierzętami
bezdomnymi,
i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt.

w szczególności

poprzez

ich

wyłapywanie

2. Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów.
3. Znalezienie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Człuchowa poprzez wyłapywanie zwierząt
stwarzających zagrożenie dla ludzi.
3. Wykonawcami Programu są:
1. Referat Przestrzeni i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Człuchowie.
2. Przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej.
3. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
4. Podmioty realizujące na zlecenie Gminy Miejskiej Człuchów zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami wskazane w rozdziale II.
Rozdział 2.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących zadań:
1. Gmina Miejska Człuchów zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku
dla
zwierząt poprzez zawarcie umowy na realizację tej usługi ze Schroniskiem dla Zwierząt prowadzonym przez
Zenona Jażdżewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: VET-ZOO SERWIS lek. wet.
Zenon Jażdżewski, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, NIP 763-100-17-74.
Placówki
Schroniska
dla
a) Jędrzejewo 104, 64-700 Czarnków,

zwierząt

znajdują

się

pod

adresami:

b) Sułaszewo 13, 64-830 Margonin,
c) ul. Komunalna 14, 73-200 Choszczno.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt następuje z urzędu lub na wniosek mieszkańców przez:
a) P.P.H.U. „KAMIR” Karol Krasienkiewicz, Jaromierz 32, 77-300 Człuchów,
b) b)
Schronisko
dla
Zwierząt
VET-ZOO
ul. M. Konopnickiej 62; 64-980 Trzcianka.

Serwis

lek.

wet.

Zenon

Jażdżewski,

3. Świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych oraz zwierząt rannych w przypadkach
zdarzeń drogowych na terenie miasta Człuchowa przez Przychodnię Weterynaryjną lek. wet. Anna, Józef
Spieszny;
ul. Sienkiewicza 1m; 77 – 300 Człuchów, z którą Gmina Miejska w Człuchowie zawarła stosowną umowę.
4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku będzie
poprzedzone działaniami zmierzającymi do odnalezienia dotychczasowych właścicieli.
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5. Gmina Miejska Człuchów zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich znalezionych na
terenie miasta Człuchowa. Zwierzęta te będą przekazywane do gospodarstwa rolnego w Dębnicy 20, 77-300
Człuchów.
6. Zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie przez opiekunów społecznych
oraz opieka weterynaryjna (leczenie).
Uszczegółowienie
1. Zwierzęta w schronisku będą miały zapewnione właściwe warunki bytowania oraz opiekę weterynaryjną.
2. Każde zwierzę przyjęte do schroniska dla zwierząt zostanie objęte obowiązkową sterylizacją bądź
kastracją, o ile w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia nie znajdzie się właściciel.
3. Informacje o bezpańskich zwierzętach bądź zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym na terenie
miasta Człuchowa należy zgłaszać Policji, TOZ Oddział w Człuchowie lub do Referatu Przestrzeni i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Człuchowie.
4. Zwierzęta gospodarskie, które zostały znalezione na terenie miasta Człuchowa, a nie można ustalić ich
właściciela będą przekazywane do gospodarstwa rolnego z siedzibą w Dębnicy 20; 77 – 300 Człuchów.
5. Opieka nad kotami wolno żyjącymi będzie realizowana przede wszystkim poprzez ich dokarmianie,
a także w razie potrzeby zgłaszanej przez opiekunów społecznych zapewniona im będzie niezbędna pomoc
w Przychodni weterynaryjnej lek. wet. Anna, Józef Spieszny; ul. Sienkiewicza 1m; 77 – 300 Człuchów.
6. Dokarmianie kotów wolno żyjących będzie odbywało się przy pomocy opiekunów społecznych.
W związku z tym przez Referat Przestrzeni i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Człuchowie
prowadzony jest rejestr opiekunów społecznych kotów wolnożyjących.
Rozdział 3.
Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących zadań:
1. Sterylizacja albo kastracja kotów wolno żyjących na terenie miasta Człuchowa prowadzona będzie we
współpracy z mieszkańcami. Niniejsza współpraca będzie polegała na dostarczeniu zwierzęcia przez
mieszkańców do lekarza weterynarii, z którym gmina zawrze umowę na dokonywanie w/w zabiegów. Po
przeprowadzonym zabiegu kastracji lub sterylizacji, zwierzęta wrócą do swoich naturalnych środowisk.
2. Każde zwierzę przyjęte do schroniska dla zwierząt, po 14 dniach (oczekiwania na zgłoszenie się
właściciela) poddane zostanie obowiązkowej sterylizacji lub kastracji.
3. Usypianie ślepych miotów odbywać się będzie przy udziale lekarza weterynarii,
z którym gmina zawarła umowę (Przychodnia weterynaryjna lek. wet. Anna, Józef Spieszny; ul. Sienkiewicza
1m; 77 – 300 Człuchów) na dokonywanie w/w zabiegów.
Rozdział 4.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
W celu znalezienia nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będą podejmowane następujące akcje:
1. Współpraca z organizacjami społecznymi i placówkami oświatowymi, w celu zwiększenia ilości adopcji
bezdomnych zwierząt. W tym m.in. promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez zamieszczanie na
łamach prasy lokalnej ogłoszeń ze zdjęciami psów oczekujących na adopcję.
Rozdział 5.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
1. Program będzie realizowany ze środków finansowych Gminy Miejskiej Człuchów.
2. W 2019 roku Gmina Miejska w Człuchowie zapewniła w budżecie kwotę 44 500,00 zł, w tym na:
·usługi takie jak: wyłapywanie zwierząt bezdomnych, całodobowa opieka weterynaryjna, sterylizacja
i kastracja, zapewnienie miejsca dla zwierząt w schronisku oraz w gospodarstwie rolnym, usypianie ślepych
miotów – 37 850,00 zł;
·zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 6 650,00 zł;
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3. Środki finansowe na realizację zadania będą wydatkowane na podstawie faktur VAT wystawianych
przez podmioty wskazane w Programie oraz podmiot dostarczający karmę dla kotów wolno żyjących.

Przewodniczący Rady
Jerzy Górny
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Uzasadnienie
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie oraz zapobieganie ich bezdomności jest
jednym z podstawowych zadań własnych gminy. W celu jego realizacji, Rada Miejska corocznie do dnia
31 marca uchwala „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt”.
Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym Programie działań ma na celu, przede
wszystkim, zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Człuchowa, a także
zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów poprzez poszukiwanie nowych właścicieli oraz sterylizację
i kastrację. Zrealizowanie tych podstawowych założeń wpłynie jednocześnie na zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców miasta.
Program na rok 2019 nie wprowadza zmian w porównaniu z programem zeszłorocznym.
Zgodnie z art. 11a ust. 7 i 8 ustawy o ochronie zwierząt, projekt Programu do dnia
1 lutego 2019 r. został przekazany, a następnie pozytywnie zaopiniowany przez następujące podmioty:
1) Powiatowy Lekarz Weterynarii,
2)
3) Koło Łowieckie „Orzeł”,

TOZ

Oddział

Człuchów,

4) Koło Łowieckie „Dzik”,
5) Koło Łowieckie „Szarak”,
6) Koło Łowieckie „Darzbór”
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