UCHWAŁA NR XXIX/309/2013
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Toszek w 2013 roku"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. Nr 106
z 2003 r. poz. 1002 ze zm.), po zaopiniowaniu przez podmioty wymienione w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie
zwierząt ( t.j. Dz.U. Nr 106 z 2003 r. poz. 1002 ze zm.) Rada Miejska w Toszku uchwala co następuje:
§ 1.
Określa się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Toszek w 2013 roku", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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Załącznik do uchwały nr XXIX/309/2013
Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2013 r.

"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta i Gminy Toszek w 2013 roku"

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) " Gminie" – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Toszek
2) "ustawie" – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. Nr 106 z 2003 r. poz. 10002 ze zm.);
3) „opiekunach społecznych” - należy przez to rozumieć osoby działające na rzecz zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Toszek
4) „kotach wolno żyjących” - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności
(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim)
5) " zwierzętach bezdomnych" – należy przez to rozumieć zwierzęta o których mowa w art. 4
pkt 16 ustawy;
6) "zwierzętach domowych" - należy przez to rozumieć zwierzęta o których mowa w art. 4
pkt 17 ustawy;
7) "zwierzętach gospodarskich" - należy przez to rozumieć zwierzęta o których mowa w art. 4
pkt 18 ustawy;
8) "Programie" - należy przez to rozumieć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Toszek w 2013 roku".

Rozdział II
Cele Programu
§ 2.

Celem programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Toszek.

§ 3.

Cele Programu określone w § 2. będą realizowane poprzez:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

wyłapywanie bezdomnych zwierząt
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
usypianie ślepych miotów
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
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Rozdział III
Realizacja Programu
§ 4.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizowane będzie przez przedsiębiorcę
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, wydane przez Burmistrza Toszka.

§ 5.

Wyłapane zwierzęta bezdomne, umieszczane będą w schronisku dla zwierząt, z którym Gmina
zawarła umowę.

§ 6.

Bezdomne zwierzęta w szczególności psy i koty przyjęte do schroniska poddawane będą sterylizacji
i kastracji w schronisku.

§ 7.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez schronisko, do którego
przekazywane będą bezdomne zwierzęta wyłapane z terenu Gminy.

§ 8.

Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych prowadzone będzie zgodnie z art.33 ustawy przez:
1) schronisko, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania;
2) zawarcie przez Gminę umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt, na dokonywanie
zabiegów usypiania ślepych miotów.

§ 9.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie przez Gminę poprzez:
1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących
2) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów)

§ 10.

Zwierzęta gospodarskie przekazywane będą do gospodarstwa rolnego, mieszczącego się
najbliżej miejsca wyłapania lub miejsca gdzie dotychczas przebywały, na podstawie umowy
zawieranej każdorazowo pomiędzy Gminą, a właścicielem takiego gospodarstwa, biorąc pod uwagę
gatunek zwierzęcia gospodarskiego oraz specyfikę gospodarstwa rolnego.

§ 11.

Całodobowa opieka weterynaryjna nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych z ich
udziałem, realizowana będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a zakładem
leczniczym dla zwierząt.

Rozdział IV
Finansowanie Programu
§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikajacych z Programu zostały zabezpieczone w budżecie
gminy na rok 2013, kwota ta wynosi 45.000,00 zł.
§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie zadań na świadczenie usług, zgodnie z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
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