Projekt
UCHWAŁA Nr ……………….. /2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia …………….. 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka 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 ze zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Pile oraz dzierżawców obwodów łowieckich na terenie gminy
Wysoka, Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:
§1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2016 roku, w brzmieniu
określonym w załączniku do uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka .
§3. Traci moc uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2015 roku.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik
do uchwały Nr ………………./2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia ……………. 2016r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2016 roku.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
zwany dalej „Programem” ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt, w tym w
szczególności do bezpańskich psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych
Miasta i Gminy Wysoka.
§ 2. Celem Programu jest:
1) opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
2) zapobieganie bezdomności psów i kotów;
3) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów;
4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego;
5) poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego;
6) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach
7) domowych psów i kotów oraz zasad humanitarnego traktowania zwierząt;
8) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
§ 3. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji;
5) usypianie ślepych miotów;
6) prowadzenie działań mających na celu znalezienie nowych właścicieli dla zwierząt;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.

Rozdział 2
Realizacja zadań
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 4. Miasto i Gmina Wysoka zapewnia miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
poprzez zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt - firmą :
„Vet- Zoo Serwis” z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64 – 980 Trzcianka.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 5.1. Miasto i Gmina Wysoka pokrywa koszty zabiegów sterylizacji lub kastracji wolno
żyjących kotów z terenu Miasta i Gminy Wysoka.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka wyłania lekarza weterynarii, z którym
zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji
bezdomnych zwierząt, opiekę pooperacyjną, dofinansowywanych w 100% z
budżetu Miasta i Gminy Wysoka;
2) bezdomne zwierzęta będą odławiane i przewożone do lekarza weterynarii, o
którym mowa w pkt.1 w celu wykonania zabiegu kastracji lub sterylizacji;
3) po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta powrócą do miejsc odłowienia lub trafią
do adopcji;
4) na warunkach określonych w umowie, Miasto i Gmina Wysoka płaci 100%
kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku.
3. Ilość zabiegów określonych ust. 1 będzie limitowana wielkością środków
przeznaczonych na powyższe cele w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2016 rok.
4. Miasto i Gmina Wysoka prowadzi dokarmianie wolno żyjących kotów z terenu
Miasta i Gminy Wysoka, poprzez tzw. społecznych opiekunów (karmicieli) wolno żyjących
kotów.
5. Określa się następujące zasady dokarmiania, o których mowa w ust. 4:
1) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka prowadzi rejestr społecznych opiekunów
(karmicieli) kotów wolno żyjących.
2) Wpis do rejestru, o którym mowa w pkt 1 następuje na podstawie wniosków
składanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, które podlegają weryfikacji
przez wyznaczonych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej.
3) Miasto i Gmina Wysoka zakupuje karmę dla zwierząt, a następnie raz w miesiącu
przekazuje społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
6. Ilość wydatków przeznaczonych na dokarmianie określone w ust. 4 będzie limitowana
wielkością środków przeznaczonych na powyższe cele w budżecie Miasta i Gminy Wysoka
na 2016 rok.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka ma charakter
stały i przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb, na wezwanie mieszkańców gminy lub
z urzędu.
2. Odławianiem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej
osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd przebywały.
3. Zwierzęta, będą odławiane po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników Urzędu
Miasta i Gminy w Wysokiej, zarządców i administratorów nieruchomości lub mieszkańców,
że zwierzęta pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się, są chore lub stwarzają
zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane, niezwłocznie przewiezione i umieszczone w
schronisku dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez podmiot wymieniony w § 4,
dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający
warunki określone w obowiązujących przepisach.

5. Podmiot odławiający bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania
czynności odławiania w sposób nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego, z zapewnieniem humanitarnego traktowania zwierząt, o którym mowa w
ustawie o ochronie zwierząt.
6. W przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, że zwierzę jest chore, ranne albo gdy
zachowuje się agresywnie mogą zostać podjęte, pod nadzorem lekarza weterynarii, środki
szczególne z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
7. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało
umieszczone w schronisku ponosi on koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w
schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji
§ 7. 1 Miasto i Gmina Wysoka ogranicza populację bezpańskich zwierząt poprzez
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przyjętych do schroniska dla bezpańskich
zwierząt, o którym mowa w § 4, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania
do wykonania tych zabiegów, z uwagi na ich stan zdrowia i/lub wiek.
2. Miasto i Gmina Wysoka ogranicza populację bezpańskich zwierząt poprzez
pokrywanie kosztów sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów, o których mowa w § 5
ust. 1.
3. Miasto i Gmina Wysoka ogranicza populację bezpańskich zwierząt poprzez
zapewnianie dofinansowania właścicielom psów i kotów w wysokości 50% kosztów
sterylizacji samic lub kastracji samców.
4. Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust. 3:
1) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Miasta i Gminy Wysoka, do
zwierząt stanowiących ich własność;
2) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka wyłania lekarza weterynarii, z którym
zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji
dofinansowywanych z budżetu Miasta i Gminy Wysoka;
3) właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę, składa w Urzędzie
Miasta i Gminy w Wysokiej wniosek wraz z oświadczeniem w sprawie
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 do
niniejszego Programu;
4) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka pisemnie informuje właścicieli zwierząt o
przyznanym dofinansowaniu oraz przekazuje lekarzowi weterynarii listę osób,
którym w danym miesiącu zostało przyznane dofinansowanie;
5) właściciel zwierzęcia indywidualnie umawia z lekarzem weterynarii termin
wykonania zabiegu;
6) termin wykonania zabiegu nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty
otrzymania pisma o przyznanym dofinansowaniu;
7) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu po
wykonaniu zabiegu;
8) zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko właścicielom psów,
którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa i uiszczenia opłaty od posiadania
psa w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta i Gminy
Wysoka lub przedstawili dowód zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty od
posiadania psa.
5. Ilość zabiegów określonych w ust. 3 będzie limitowana wielkością środków
przeznaczonych na powyższe cele w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2016 rok.

Usypianie ślepych miotów
§ 8. 1 Miasto i Gmina Wysoka pokrywa 100% kosztów zabiegów uśpienia miotów
bezpańskich psów lub kotów.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma
możliwości zapewnienia dla nich właścicieli;
2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt 1 przeprowadza wyłącznie lekarz
weterynarii wskazany w § 11, z którym Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawarł
umowę na świadczenie usługi w tym zakresie.
3) Miasto i Gmina Wysoka dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności
opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie;
3. Ilość zabiegów określonych w ust. 1 będzie limitowana wielkością środków
przeznaczonych na powyższe cele w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2016 rok.
Prowadzenie działań mających na celu znalezienie nowych właścicieli dla zwierząt
§ 9. Miasto i Gmina Wysoka może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla
bezpańskich psów i kotów poprzez:
1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Miasta
i Gminy Wysoka.
2) prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym
psem lub kotem;
3) informowanie mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach;
4) zwolnienie z podatku od posiadania psa, osób adoptujących bezpańskie psy
pochodzące z terenu Miasta i Gminy Wysoka.
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§10.1 Miasto i Gmina Wysoka zapewnia miejsce i opiekę bezdomnym zwierzętom
gospodarskim, poprzez zawarcie umowy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Brzostowie.
2. Podmiot określony w ust. 1 spełnia wszystkie warunki do przyjęcia zwierząt
gospodarskich, zapewniając im schronienie i wyżywienie.
3. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych
przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Miasto i Gmina Wysoka,
a w przypadku, gdy możliwym jest ustalenie właściciela zwierzęcia kosztami zapewnienia
opieki obciążony zostanie właściciel danego zwierzęcia.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt
§ 11. Miasto i Gmina Wysoka zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną bezpańskim
zwierzętom, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych poprzez zawarcie umowy z
lekarzem weterynarii, Panem Mirosławem Kuchnowskim, prowadzącym Usługi Lekarsko –
Weterynaryjne z siedzibą w Kaczorach, ul. Krótka 1.

Edukacja społeczeństwa Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i
sposobów zapobiegania ich bezdomności oraz obowiązków spoczywających na
właścicielach domowych psów i kotów.
§ 12. 1. Prowadzenie działań edukacyjnych m. in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej
opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji
oraz czipowania a także adopcji zwierząt bezdomnych. Działania prowadzone są w formie
dostarczania mieszkańcom ulotek informacyjnych, przekazywania torebek na psie odchody z
nadrukiem zawierającym informacje istotne dla właścicieli czworonogów.
2. Edukacja społeczeństwa gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i
sposobów zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie również poprzez włączanie
nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu miasta i gminy Wysoka do propagowania treści
programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym
traktowaniem zwierząt, promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do
zwierząt.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt.
4. Popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Rozdział 3.
Finansowanie Programu

§13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w
budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2016 w kwocie 50.000,00 zł.
§14. Środki finansowe wydatkowane będą w szczególności na:
1) Zadania realizowane przez schronisko dla zwierząt w ramach Programu.
2) Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz usypianie ślepych miotów.
3) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie.
4) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
5) Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich.
6) Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt.
7) Działania informacyjne i edukacyjne.

Uzasadnienie do Uchwały Nr ……………. 2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia …………….. 2016 r.

Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z
dnia 21 sierpnia 1997 roku. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.).
Art. 11a ww. ustawy zobowiązuje radę gminy do określania w drodze uchwały,
corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Obligatoryjne uchwalanie przez gminy ww. programów ma na celu m.in. ograniczenie
bezdomności zwierząt.
Istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji
społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich
rozmnażania. Wprowadzone do Programu zadania w zakresie edukowania społeczeństwa
gminy w zakresie m.in. humanitarnego traktowania zwierząt mają na celu poprawę tego stanu
rzeczy i zwiększenie świadomości tych zagadnień zarówno dorosłych obywateli jak i
młodzieży oraz dzieci.
W związku z powyższym opracowany został Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w
2016 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Program został pozytywnie
zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pile oraz dzierżawców obwodów
łowieckich na terenie gminy Wysoka.

Załącznik nr 1
do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE ZABIEGU WETERYNARYJNEGO W RAMACH PROGRAMU
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSOKA.
1.Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia:
…………………………………………………………………………………………………..
2.Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu:
…………………………………………………………………………………………………..
3.Gatunek zwierzęcia kot, pies*, maść, imię, płeć, wielkość.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
rodzaj wykonywanego zabiegu (sterylizacja, kastracja*).
4. Oświadczam, że dokonałem w roku bieżącym opłaty od posiadania psa/jestem zwolniony
z opłaty od posiadania psa.
5.Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu
sterylizacji/kastracji w kwocie ……………………………..…………………… zł (słownie:
……………………………………...………….. ) oraz do szczególnej opieki nad zwierzęciem
w okresie pozabiegowym.
6. Oświadczam, że jestem właścicielem/ką zwierzęcia i zapoznałem/łam się z aktualnym
Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta i Gminy Wysoka.
7. Oświadczam, działając w imieniu własnym, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust. 2
pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2135 ze zm.), że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

………………………..
Miejscowość, data
* niepotrzebne skreślić

……………………………………
podpis właściciela zwierzęcia

