PROJEKT
UCHWAŁA NR ……../15
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA ………………2015 ROKU
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2016 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)1

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWALA, CO NASTĘPUJE
§1
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.
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Zmiany: Dz.U.2014.1794, Dz.U.2015.266

Projekt uchwały sporządził/a: Ewa Skierkiewicz
Projekt uchwały zatwierdził/a: Cezary Ball

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR ………..15
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA ……………..2015 ROKU
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2016 roku
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013
r., poz. 856) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań gminy.
Gmina wypełniając powyższy obowiązek przygotowała na podstawie art. 11a ust. 1 ww.
ustawy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2016 roku, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały. Reguluje on zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania
problemu ich bezdomności.
Celem programu, w szczególności jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy oraz poszukiwanie dla
nich nowych właścicieli,
2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez usypianie ślepych miotów,
sterylizację lub kastrację psów, kotów, w tym kotów wolno żyjących,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi przy współpracy z organizacjami,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
Środki na realizację zadań wynikających z Programu są uwzględnione w budżecie gminy.
Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik
do uchwały nr ………/15
Rady Miejskiej Solec Kujawski
z dnia ……………… 2015 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI W 2016 ROKU

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Program realizowany jest przez:
1) Gminę Solec Kujawski - Wydział Utrzymania Miasta Urzędu Miasta i Gminy w Solcu
Kujawskim, pełniącą funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach
Programu we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem
lekarsko-weterynaryjnym,
2) Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy, na podstawie zawartego porozumienia,
3) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
§2
Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.),
2) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w
2016 roku.”,
3) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Solec Kujawski,
4) społecznych opiekunach kotów, należy przez to rozumieć osoby społecznie
sprawujące stałą opiekę nad zwierzętami wolno żyjącymi, zarejestrowane w Wydziale
Utrzymania Miasta Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.
§3
Celem Programu jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt.
Rozdział II
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§4
Gmina na podstawie zawartego porozumienia zapewnia bezdomnym psom miejsca
schronisku dla zwierząt w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 298.
W schronisku umieszczane są bezdomne psy wyłapywane na terenie Gminy

w

§5
1. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i obejmuje
teren całej Gminy.
2. Odławianie zwierząt odbywa się na podstawie zgłoszeń dotyczących pozostawionych
bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie
bezpieczeństwa.
3. Odławianie zwierząt bezdomnych, a następnie ich transport prowadzone jest przy
użyciu specjalistycznego sprzętu, w sposób wykluczający zbędne cierpienie i
zagrożenie dla życia i zdrowia zwierząt, przez pracowników Zakładu Gospodarki
Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Targowej 3 w Solcu Kujawskim, przy
współpracy z innymi podmiotami, w szczególności właścicielami gospodarstw
rolnych mogących zapewnić transport zwierząt gospodarskich, na podstawie zawartej
umowy.
§6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone jest poprzez:
1) działania zmierzające do odnalezienia dotychczasowych właścicieli lub nowych
właścicieli dla zwierząt odłowionych, m.in. umieszczanie ogłoszeń z informacją o
zwierzęciu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, z zastrzeżeniem pkt 4,
2) informowanie mieszkańców o możliwości adopcji zwierząt ze schroniska dla zwierząt,
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy,
3) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie poszukiwania nowych
właścicieli dla zwierząt.
4) w przypadku nie zgłoszenia się dotychczasowego właściciela lub opiekuna zwierzęcia
i gdy odłowione zwierzę nie posiada żadnego oznakowania umożliwiającego
identyfikację właściciela lub opiekuna, pod opieką którego dotąd pozostawało, Gmina
może przekazać zwierzę osobie zainteresowanej jego adopcją. Przekazanie zwierzęcia
następuje na podstawie umowy adopcyjnej.
§7
Bezdomne zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie rolnym w
miejscowości Przyłubie 2 gm. Solec Kujawski, na zasadach określonych w odrębnej umowie.
§8
1. Zwierzętom bezdomnym oraz wolno żyjącym kotom, rannym w wyniku zdarzenia
drogowego z ich udziałem, Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną.
2. Opieka, o której mowa w ust. 1 wykonywana jest przez lekarza weterynarii, na
podstawie zawartej z Gminą umowy.
3. Pozostałym wolno żyjącym (dzikim) zwierzętom, w szczególności rannym w wyniku
zdarzenia drogowego z ich udziałem, Gmina zapewnia całodobową opiekę
weterynaryjną, zgodnie z zawartą umową z Gabinetem Weterynaryjnym Animal
Patrol, Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z siedzibą w Kobylarni, ul.
Wierzbowa 2 gm. Nowa Wieś.
§9
Opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizowana jest poprzez:
1) Leczenie na koszt Gminy chorych lub rannych kotów wolno żyjących, w ramach
zawartej umowy z lekarzem weterynarii prowadzącym lecznicę dla zwierząt,
2) Wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących z
zastrzeżeniem, że wydawanie karmy zostanie ograniczone lub całkowicie cofnięte

jeżeli ww. społeczny opiekun nie będzie sprawował należytej kontroli nad populacją
kotów wolno żyjących pozostających pod jego opieką.
Rozdział III
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POPRZEZ
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW, STERYLIZACJĘ LUB KASTRACJĘ PSÓW,
KOTÓW, W TYM KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
§ 10
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację oraz kastrację bezdomnych zwierząt
domowych, które umieszczone zostały przez Gminę w schronisku dla zwierząt, na
zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.
2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od dnia
umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub
opiekuna.
3. Na terenie lecznicy weterynaryjnej, na podstawie odrębnej umowy świadczone będą
zabiegi ograniczające bezdomność zwierząt, polegające na wykonywaniu przez
lekarza weterynarii:
1) zabiegu sterylizacji w przypadku kotów wolno żyjących,
2) zabiegu sterylizacji lub kastracji w przypadku zwierząt bezdomnych przekazanych
przez Gminę do adopcji umową adopcyjną,
3) zabiegu sterylizacji lub kastracji w przypadku zwierząt domowych (pies, kot)
posiadających swojego właściciela, z zastrzeżeniem ust. 8.
4. Na terenie lecznicy weterynaryjnej, na podstawie odrębnej umowy świadczone będą
również zabiegi usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących, zwierząt
bezdomnych przekazanych przez Gminę do adopcji umową adopcyjną, jak i zwierząt
domowych (psów/kotów) posiadających swojego właściciela.
5. Dodatkowo osobie, która podjęła się adopcji zwierzęcia bezdomnego na podstawie
podpisanej z Gminą umowy adopcyjnej, przysługuje możliwość skorzystania z
doraźnej pomocy weterynaryjnej jeżeli przekazane zwierzę jest chore lub ranne.
6. Koszty zabiegów ograniczających bezdomność, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz
koszty usługi, o której mowa w ust. 5 pokrywa Gmina, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Gmina pokrywa koszty zabiegów ograniczających bezdomność wyłącznie w zakresie
kosztu wykonania samego zabiegu. Koszty związane z zapewnieniem opieki w
okresie rekonwalescencji zwierzęcia ponosi zgłaszający.
8. Ustala się roczny limit zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, o których
mowa w ust. 3 pkt. 3 w wysokości 20 zabiegów, z zastrzeżeniem, iż jeden właściciel
zwierzęcia może skorzystać z zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt maksymalnie
1 raz w roku. O sfinansowaniu przez Gminę zabiegu sterylizacji lub kastracji decyduje
kolejność zgłoszeń dokonywanych wnioskiem, którego wzór określa załącznik nr 1 do
programu. Pozytywne rozpatrzenie wniosku następuje poprzez wydanie skierowania,
którego wzór określa załącznik nr 2 do programu.
9. Liczba zabiegów sterylizacji i kastracji określona w ust. 8 może ulec zmianie w
zależności od potrzeb oraz środków finansowych wydatkowanych na poszczególne
zadania wynikające z działania programu.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 zwierzęta będą doprowadzane do
lecznicy weterynaryjnej i z niej odbierane przez właścicieli oraz osoby adoptujące
zwierzę, opiekunów społecznych, zarządców, administratorów nieruchomości po
wcześniej uzyskanym skierowaniu, którego wzór określa załącznik nr 2 do programu.
11. Po przeprowadzonej sterylizacji koty wolno żyjące będą wypuszczane w miejscach
dotychczasowego bytowania, a zwierzęta bezdomne trafią do adopcji.
Rozdział IV
PLAN ZNAKOWANIA ZWIERZĄT
§ 11.
Znakowanie zwierząt, w szczególności psów i kotów, realizowane jest poprzez bezpłatne
wydawanie znaczków rejestracyjnych z numerem i napisem „Solec Kujawski”, właścicielom
zwierząt, którzy zgłoszą się do Wydziału Utrzymania Miasta.
Rozdział V
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12.
1. Program realizowany jest ze środków budżetowych Gminy Solec Kujawski
zapisanych dla Wydziału Utrzymania Miasta.
2. Na realizację programu na rok 2016 planuje się kwotę - 151 000,00 zł, którą
przeznaczono na pokrycie kosztów:
a) zapewnienia zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku oraz wskazanym
gospodarstwie rolnym,
b) odławiania bezdomnych zwierząt,
c) usług weterynaryjnych objętych programem,
d) zakupu karmy dla kotów.

Załącznik nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2016 r.

Solec Kujawski, dnia ……………….
Wydział Utrzymania Miasta
Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski

WNIOSEK
O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG ZWIĄZANY Z ZAPOBIEGANIEM
I OGRANICZANIEM BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta i gminy Solec Kujawski
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy
Adres zamieszkania lub siedziby,
numer telefonu wnioskodawcy
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.)
Rodzaj zabiegu*:
 sterylizacja (szt.)
 kastracja (szt.)
 usypianie ślepego miotu (szt.)
Miejsce przybywania zwierząt
*niepotrzebne skreślić

UWAGI!
1. Zabieg kastracji dot. tylko zwierząt bezdomnych przekazanych przez Gminę do adopcji umową
adopcyjną, a także zwierząt domowych (psów/kotów) posiadających swojego właściciela.
2. Wielkość środków przeznaczonych na przeprowadzanie zabiegów ograniczających bezdomność
zwierząt jest ograniczona. W przypadku zwierząt domowych obowiązuje limit roczny w ilości
20 zabiegów na rok z jednoczesnym ograniczeniem ilości do maksymalnie 1 zabiegu przypadającego
na rok w odniesieniu do jednego właściciela zwierzęcia.
3. Zabiegi, o których mowa wyżej wykonywane są przez lekarza weterynarii w lecznicy dla zwierząt
wskazanej przez Gminę, do której doprowadzenie zgłaszanego na zabieg zwierzęcia do lecznicy i jego
odbiór należy do obowiązku osoby/jednostki zgłaszającej.
4. Lekarz weterynarii w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania ww. zabiegu z uwagi np.
na zły stan zdrowia zwierzęcia, bądź zastrzeżenia co do stwierdzenia ślepego miotu.
5. Wysterylizowana kotka wolno żyjąca oznakowana będzie zgodnie ze sztuką lekarsko-weterynaryjną.
6. Gmina pokrywa koszty zabiegów ograniczających bezdomność wyłącznie w zakresie kosztu wykonania
samego zabiegu. Koszty związane z zapewnieniem opieki w okresie rekonwalescencji zwierzęcia
ponosi zgłaszający.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Solec Kujawski
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

………….……………………………………..

podpis Wnioskodawcy

Załącznik nr 2 do Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2016 r.

Solec Kujawski, dnia ……………….
LECZNICA DLA ZWIERZĄT
w Solcu Kujawskim

SKIEROWANIE
NA ZABIEG ZWIĄZANY Z ZAPOBIEGANIEM I OGRANICZANIEM BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta i gminy Solec Kujawski

Niniejszym kieruję:
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy
Adres zamieszkania lub siedziby,
numer telefonu wnioskodawcy
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.)
Rodzaj zabiegu:
 sterylizacja (szt.)
 kastracja (szt.)*
 usypianie ślepego miotu (szt.)
Dodatkowe uwagi
Uwagi!
1. Skierowanie ważne jest trzy tygodnie od dnia jego wydania.
2. Zabieg kastracji dot. tylko zwierząt bezdomnych przekazanych przez Gminę do adopcji umową adopcyjną,
a także zwierząt domowych (psów/kotów) posiadających swojego właściciela.
3. Dokładny termin zabiegu należy uzgodnić osobiście lub telefonicznie z lekarzem weterynarii, z którym
Gmina zawarła stosowną umowę i jest to:

…………………………………….
pieczątka i podpis

Zabieg wykonano dnia ……………………
…………………………………….
pieczątka i podpis lek. wet.

