UCHWAŁA NR XXVI/206/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2012 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2012 roku" w brzmieniu określonym w załaczniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LII/402/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz dalszego z nimi postępowania.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Ustawa ta nakłada na gminy obowiązek
corocznego przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w terminie do dnia 31 marca.
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/206/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 marca 2012 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Miejskiej Kościerzyna w 2012 roku
"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę". (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta Kościerzyna, jednostkę organizacyjną przy pomocy której
Burmistrz wykonuje swoje zadania;
2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym zawarta została umowa
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
3) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Kościerzynie;
4) 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;
5) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
6) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim);
7) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2012 roku.
§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kościerzyna oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miejskiej Kościerzyna
2) odławianie bezdomnych zwierząt;
3) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów;
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów;
5) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
6) usypianie ślepych miotów;
7) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) edukacja w zakresie opieki nad zwierzętami.
§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Kościerzyna realizują:
1) Schronisko poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt odłowionych przez podmiot, z którym zawarta
została umowa na odławianie bezdomnych zwierząt, Straż Miejską oraz Policję;
2) Urząd Miasta poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;
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3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kościerzyna realizują:
1) Straż Miejska lub Policja poprzez zlecanie odłowienia podmiotowi, z którym zawarta została umowa na
odławianie bezdomnych zwierząt. Bezdomne zwierzęta domowe umieszczane są w Schronisku. Bezdomne
zwierzęta gospodarskie umieszczane są we wskazanym gospodarstwie rolnym.
2) Organizacje pozarzadowe, które posiadają przdstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt,
a także odpowiedni sprzęt. Odławiane zwierzeta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do
Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Strażą Miejską.
§ 5. Elekroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów realizują:
1) Schronisko poprzez:
a) znakowanie bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska;
2) Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt poprzez:
a) prowadzenie akcji bezpłatnego czipowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy
Miejskiej Kościerzyna;
b) bieżące wprowadzenie danych do bazy zwierząt zaczipowanych;
c) prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o elekronicznym znakowaniu zwierząt.
§ 6. Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt prowadzi elektroniczne znakowanie zwierząt,
w szczególności psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna na poniższych
zasadach:
1) zawiera umowy z lecznicami dla zwierząt na dokonywanie usługi elektronicznego znakowania psów;
2) dostarcza mikroczipy i dowody identyfikacji i rejestracji zwierząt w ilościach zapewniających ciągłość
działania;
3) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania usługi znakowania, zgłasza się do lecznicy dla zwierząt, wypełnia
formularz identyfikacji i rejestracji zwierzęcia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb wynikajacych z realizacji Programu. W przypadku psów wymagane jest dodatkowo
okazanie aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie.
§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane jest poprzez
stwarzanie warunków bytowania w miescach ich dotychczasowego schronienia oraz wspieranie osób społecznie
opiekujących sie tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez zapewnienie karmy.
§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierzat realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania właścicieli i oddawania do adopcji
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Urząd Miasta poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska;
3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promococyjnych.
§ 9. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt polegające na sterylizacji i kastracji zwierząt domowych,
w szczególności psów realizowane będzie poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
przyjętych do Schroniska i przebywających w nim dłużej niż 15 dni z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją
przeciwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierzat
realizowane bedzie poprzez zawarcie umów z lecznicami dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej
zwierzętom bezdomnym i kotom wolnożyjącym.
§ 11. Ślepe mioty zwierząt przebywających w Schronisku poddawane będą zabiegowi uśpienia.
§ 12. Urząd Miasta w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania
edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania,
propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
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§ 13. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Miejskiej Kościerzyna w wysokości 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych).
2. Realizacja Programu finansowana będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
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