UCHWAŁA NR XVIII/137/16
RADY GMINY SANTOK
z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2015r., poz. 1515 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 856 ze zm.), Rada Gminy Santok uchwala „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok w roku 2016”.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. ”Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Santok w roku 2016” został przygotowany w oparciu o art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zm.).
2. Program ma zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym również kotów
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
§ 2.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Santok,
2) Referacie, należy rozumieć Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
3) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok w roku 2016,
4) Schronisku, należy przez to rozumieć firmę VET – ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski z siedzibą
przy ul. M. Konopnickiej 62, 64 – 980 Trzcianka, zajmującą się wyłapywaniem zwierząt bezdomnych z
terenu gminy Santok wraz z przetransportowaniem i przetrzymywaniem ich w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Jędrzejewie, gmina Czarnków, na podstawie zawartej umowy z dnia 04.01.2016r.,
5) Lecznicy Weterynaryjnej, należy przez to rozumieć lecznicę weterynaryjną lek. wet. Krzysztof Tymszan, ul.
Fredry 9C, 66 – 400 Gorzów Wlkp. na podstawie zawartej umowy z dnia 14.01.2016r.
Rozdział 2.
REALIZATORZY PROGRAMU
§ 3.
1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Santok.
2. Działania związane z realizacją Programu prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska przy pomocy:
1) Sołtysów sołectw na terenie Gminy,
2) Organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,
3) Schroniska dla zwierząt,
4) Lecznicy Weterynaryjnej,
5) Zarządców obwodów łowieckich, działających na terenie Gminy,
6) Gminnych placówek oświatowych w zakresie uczestnictwa w edukacyjno – informacyjnych działaniach.
3. Opiniujący:
1) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp., ul. Żwirowa 6, 66 – 400 Gorzów Wlkp.,
2) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Gorzowie Wlkp. ul. Borowskiego 31, 66 – 400
Gorzów Wlkp.,
3) Koła Łowieckie:
Strona 1

a) SOKÓŁ - 419 w Gorzowie Wlkp., Janczewo 55F, 66 – 431 Santok
b) WILK, ul. Myśliwska 14a Różanki, 66 – 415 Kłodawa
c) PUSZCZA NADNOTECKA W LIPKACH WIELKICH, Nowe Polichno 12, 66 – 431 Santok
d) CELULOZA, ul. Fabryczna 5, 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą,
e) BORY LUBUSKIE, ul. Błotna 29, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Rozdział 3.
CEL PROGRAMU
§ 4.
1. Celem Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy,
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych,
3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
Rozdział 4.
ZADANIA PROGRAMU
§ 5.
1. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku,
2) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w Schronisku dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
9) działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym.
§ 6.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku odbywa się poprzez ich
wyłapanie i umieszczanie w Schronisku, z którym Gmina posiada podpisaną umowę, o jakiej mowa w § 2 pkt
4.
2. Schronisko zapewnia przyjętym zwierzętom należytą opiekę i postępuje z nimi zgodnie z zapisami
ustawy o ochronie zwierząt.
3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w Schronisku, bezpośrednio po ich
przybyciu.
4. Schronisko każdorazowo jako specyfikację do miesięcznej faktury rozliczeniowej z realizacji
wykonywanej usługi będzie informowało Gminę odnośnie zaprzestania sprawowania opieki nad zwierzętami,
podając jednocześnie przyczynę, jak naturalne zejście, adopcja lub ucieczka zwierzęcia.
§ 7.
Opieka nad kotami wolno żyjącymi
1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy odbywa się poprzez:
1) podejmowanie przez Referat inicjatyw, mających na celu organizowanie zbiórek na terenie Gminy, w tym
również w placówkach oświatowych oraz przekazywanie pokarmu Sołtysom lub mieszkańcom Gminy,
sprawującym funkcję opiekunów dokarmiających koty wolno żyjące, zgłaszających takowe
zapotrzebowanie na zapewnienie karmy,
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2) pomoc finansową udzielaną przez Gminę na sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów.
§ 8.
Odławianie zwierząt domowych
1. Odławianiem objęte są bezdomne zwierzęta domowe i gospodarskie, które pozostają bez sprawowanej
należycie opieki, na skutek ucieczki, zabłąkania się lub porzucenia przez właściciela i nie ma możliwości
ustalenia osoby, pod opieką której dotychczas się znajdowały.
2. Odławianie ma charakter doraźny, interwencyjny i odbywa się na zgłoszenie mieszkańca Gminy.
Zgłoszenia przyjmowane są przez pracownika Referatu.
3. Odławianie zwierząt odbywa się wyłącznie przez przeszkolone do tego celu osoby, przy użyciu
specjalistycznego sprzętu, nie stwarzającego zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi.
4. Odłowione zwierzęta domowe zostają niezwłocznie przewiezione do schroniska.
5. Transport zwierząt odbywa się w bezpieczny sposób, przeznaczonym i przystosowanym do
humanitarnego przewozu środkiem transportu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Zwierzęta gospodarskie odłowione, bądź odebrane właścicielowi na skutek niehumanitarnego
traktowania, zostają przetransportowane do gospodarstwa rolnego wskazanego w § 12 ust. 1.
7. Po przeprowadzonym odłowieniu zwierzęta podlegają obowiązkowej ocenie stanu zdrowia dokonanej
przez lekarza weterynarii, jeśli jest taka potrzeba udzielenia pomocy weterynaryjnej, a w sytuacji niemożności
ustalenia właściciela po okresie dwutygodniowej obserwacji zakwalifikowania zwierzęcia do adopcji.
8. Schronisko w comiesięcznych dostarczanych wraz z fakturą rozliczeniową specyfikacjach przekazuje
informacje odnośnie aktualnego stanu posiadania wyłapanych zwierząt z terenu Gminy.
§ 9.
Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt
1. Przeprowadzane w schronisku zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, odbywają się
wyłącznie przez lekarza weterynarii i mają na celu ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt.
2. Do zabiegów, o których mowa w § 9 ust. 1, nie kwalifikują się zwierzęta z istniejącymi
przeciwwskazaniami do ich przeprowadzenia oraz zwierzęta przebywające w schronisku w okresie krótszym
niż 14 dni od momentu ich przewiezienia, ze względu na możliwość zgłoszenia się ich właściciela.
3. Zabiegi sterylizacji lub kastracji dokonywane są w Schronisku dla zwierząt przez lekarza weterynarii, w
pomieszczeniu do tego przystosowanym.
§ 10.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych
1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych jest realizowane przy współpracy i za
pośrednictwem Schroniska dla zwierząt, poprzez umieszczanie na swojej stronie internetowej informacji oraz
fotografii wyłapanego zwierzęcia oraz przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, posiadającymi
statutowy cel ochrony zwierząt.
2. Właściciel zagubionego zwierzęcia przebywającego w Schronisku ma prawo do jego odzyskania po
uprzednim udokumentowaniu prawa własności poprzez:
1) okazanie książeczki zdrowia,
2) zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
3) inne dokumenty.
3. W przypadku braku dokumentów wskazanych w § 10 ust. 2, potwierdzeniem prawa własności do
zwierzęcia będzie stanowiło:
1) pisemne poświadczenie przez świadków,
2) sposób zachowania zwierzęcia przy domniemanym jego właścicielu i reagowanie na imię,
3) właściciel zwierzęcia zostaje zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów związanych z odłowieniem,
transportem, utrzymaniem zwierzęcia w schronisku, szczepieniami, leczeniem od chwili przewiezienia
zwierzęcia do momentu jego odebrania.
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4. Przekazywanie zwierząt bezdomnych ich właścicielom lub nowym opiekunom odbywać się będzie
wyłącznie za pośrednictwem schroniska.
§ 11.
Usypianie ślepych miotów zwierząt
1. Usypianie ślepych miotów zwierząt z terenu Gminy wykonywane jest wyłącznie przez lekarza
weterynarii, o którym mowa w § 3 ust. 2. pkt 4, bądź też przez lekarza weterynarii ze Schroniska dla zwierząt.
2. Zabieg usypiania ślepych miotów finansowany jest z budżetu Gminy na uprzednie zgłoszenie
istniejącego stanu rzeczy do pracownika Referatu.
3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone i odebrane przez uprawniony
podmiot, celem przeprowadzenia utylizacji.
§ 12.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w roku 2016 wskazuje się gospodarstwo rolne
prowadzone przez Pana Daniela Wroniak, znajdujące się w miejscowości Czechów 49, 66 – 431 Santok.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy
Gminą, a właścicielem gospodarstwa rolnego.
§ 13.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
1. Realizowanie zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku
poszkodowanych zwierząt rannych w wyniku zdarzeń drogowych następuje przy współpracy z:
1) Lecznicą Weterynaryjną,
2) Schroniskiem dla zwierząt.
2. Zasady opieki weterynaryjnej:
1) lekarz weterynaryjny poinformowany o zaistniałym zdarzeniu zobowiązany jest niezwłocznie udać się na
miejsce kolizji oraz udzielić pomocy poszkodowanemu zwierzęciu, a w razie konieczności zabrać zwierzę
do lecznicy i otoczyć je fachową opieką weterynaryjną,
2) w przypadku kolizji drogowej ze zwierzęciem bezdomnym lub dzikim lekarz weterynarii wystawia dla
Gminy fakturę za wykonaną usługę,
§ 14.
Zgłoszenia w sprawie błąkających się po terenie Gminy bezdomnych zwierząt i konieczności ich
wyłapania, przeprowadzenia zabiegów sterylizacji i kastracji oraz informacji odnośnie zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt domowych, gospodarskich lub dzikich przyjmowane są przez uprawnionych do tego celów
pracowników Referatu, w godzinach urzędowania pod numerem telefonu: (95) 728 – 75 – 17, a w pozostałych
godzinach pod numerem telefonu (95) 731 – 63 - 44.
§ 15.
Działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym
1. W ramach prowadzonego Programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno –
informacyjnym:
1) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych,
2) promowanie w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych działań w zakresie humanitarnego
traktowania zwierząt,
3) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt,
4) udzielenie wsparcia przy organizowaniu zajęć edukacyjnych w szkołach.
2. Celem prowadzenia działań określonych w § 15 ust. 1 jest podniesienie świadomości mieszkańców w
zakresie ukierunkowania prawidłowej postawy i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt, uwrażliwienie
na krzywdę zwierząt oraz obligowanie właścicieli zwierząt do prawidłowego ich traktowania i sprawowania
nad nimi właściwej opieki.
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§ 16.
1. Realizacja Programu w zakresie sprawowanej opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Schronisku
zostanie przynajmniej raz w roku skontrolowana przez pracowników Referatu.
2. Kontrola, o jakiej mowa w § 16 ust. 1 będzie polegała na weryfikacji posiadanej przez Schronisko
dokumentacji, naocznym sprawdzeniu warunków bytowania oraz kondycji wyłapanych z terenu Gminy
zwierząt.
Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 17.
Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu gminy Santok.
§ 18.
Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z Programu, zabezpieczone są w budżecie Gminy,
według tabeli stanowiącej załącznik do Programu.
Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.
§ 20.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Damian Kochmański
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/137/16
Rady Gminy Santok
z dnia 10 marca 2016 r.

Lp.

Jednostka realizująca

1.

Urząd Gminy Santok

Środki finansowe
(zł)

85.000,00 zł

Zadania
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla
zwierząt,
- sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez zastosowanie zabiegów
sterylizacji i kastracji zwierząt domowych (psów i kotów),
- usypianie ślepych miotów,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych,
w szczególności w przypadkach zdarzeń drogowych oraz odebranych
w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji,
- działania informacyjno – edukacyjne.

Uzasadnienie
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych Gminy.
W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 856) Rada Gminy corocznie do 31 marca określa w drodze
uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym Programie działań ma na celu zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów na terenie gminy Santok,
poprzez zapewnienie im miejsca w schronisku i opiekę weterynaryjną, poszukiwanie nowych właścicieli, czy też intensywną sterylizację lub kastrację, a tym samym
zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy Santok.
Projekt programu zgodnie ze wskazaniami ustawy o ochronie zwierząt został przekazany do zaopiniowania i skonsultowania Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, jak również dzierżawcom bądź zarządcom obwodów łowieckich, działającym
na obszarze gminy.
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej zapisów do realizacji.

