Projekt…………………….
UCHWAŁA Nr /
/2019
RADY MIASTA I GMINY WYSOKA
z dnia
2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2019 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 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 2019 roku, w brzmieniu
określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/266/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 marca 2018
r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2018 roku oraz Uchwała Nr
LVI/302/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę
Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka
w 2018 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr / /2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia……………………2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2019 roku
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Wysoka uchwały w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2019 roku jest art. 11a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122), zobowiązujący organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały, corocznie do
dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Przyjęcie Programu stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego
z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt tj. zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt, w szczególności psów i kotów, w tym
wolno żyjących oraz do zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie
dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa zarówno
w całym kraju, jak również na terenie Miasta i Gminy Wysoka.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie,
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3) ucieczki zwierząt,
4) łatwość pozyskiwania zwierząt,
5) panujące mody na określone rasy zwierząt,
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności ze
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Program obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
9) wysokość środków planowanych na realizację programu oraz sposób wydatkowania
tych środków.
Zarządzeniem Nr ……/2019 z dnia ……… 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy
Wysoka

zarządził

przekazanie

projektu

Programu

do

zaopiniowania

podmiotom

wymienionymi w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt.
* W wyznaczonym przez ustawę o ochronie zwierząt okresie (21 dni od dnia otrzymania
projektu programu) podmioty, o których mowa wyżej nie wydały opinii do projektu
Programu.
* Nadesłane opinie zostały uwzględnione w Programie przedstawionym do przyjęcia przez
Radę Miasta i Gminy Wysoka.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Wysoka w 2019 roku w brzmieniu przedstawionym do konsultacji społecznych
jest zasadne.

Załącznik do uchwały Nr …/……/2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia ……………………….2019 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE
MIASTA I GMINY WYSOKA W 2019 ROKU.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2019 roku, zwany dalej „Programem”, określa cele
i zadania służące zapobieganiu bezdomności zwierząt, w tym w szczególności bezpańskich
psów i kotów oraz zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom przebywającym w granicach
administracyjnych Miasta i Gminy Wysoka.
Rozdział 2.
Cel i zadania Programu
§ 2. 1. Celem Programu jest zapobiegnie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy
Wysoka oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania 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) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów;
6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 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 3.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 3. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Wysoka poprzez
ich przyjmowanie, przetrzymywanie, transport oraz odławianie realizowane jest przez
schronisko dla zwierząt prowadzone przez firmę „FHU ZIBI SCHRONISKO CYWIL
Zbigniew Chmielewski” z siedzibą w Rybowie 51, 62-130 Gołańcz, telefon kontaktowy:
503 845 245, na podstawie zawartej umowy.
2. Zgłoszenia nagłych przypadków potrzeby udzielenia pomocy dla zwierząt przyjmowane są
w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.

Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 4. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta i Gminy Wysoka realizowana
jest poprzez współpracę Miasta i Gminy Wysoka z sołtysami oraz organizacjami
społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje między innymi:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) dokarmianie kotów wolno żyjących poprzez społecznych opiekunów (karmicieli);
3) dostarczanie odławianych kotów do schroniska dla zwierząt, gdzie poddawane będą
zabiegom sterylizacji albo kastracji;
4) zapewnienie opieki po zabiegu sterylizacji bądź kastracji kotów wolno żyjących przez
okres niezbędny do rehabilitacji zwierzęcia;
5) wypuszczenie po okresie rehabilitacji zwierząt do miejsc, z których zostały zabrane.
3. Miasto i Gmina Wysoka zakupuje karmę dla kotów wolno żyjących i raz w miesiącu
przekazuje karmę społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących.
4. Ilość wydatków przeznaczonych na dokarmianie kotów wolno żyjących jest limitowana
wielkością środków przeznaczonych na te cele w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2019
rok.
Rozdział 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka jest stałe
i realizowane poprzez:
1. Odławianie zwierząt bezdomnych, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone
przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod
której opieką zwierzęta trwale dotąd pozostawały.
2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta, w stosunku do których stwierdzone zostanie, że
zwierzęta pozostają bez opieki, swobodnie przemieszają się, są chore lub stwarzają
zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
3. Mieszkańcy dokonują zgłoszenia o konieczności wyłapania bezdomnych zwierząt
właściwemu miejscowo sołtysowi, który:
1) dokonuje wstępnej oceny i decyduje o podjęciu działań zmierzających do
wyłapania bezdomnych zwierząt;
2) w przypadku konieczności wyłapania bezdomnych zwierząt na określonym terenie
dokonuje zgłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej;
3) przed dokonaniem zgłoszenia bezdomnego zwierzęcia do odłowienia sprawdza,
czy zwierzę nie posiada oznakowania umożliwiającego ustalenie tożsamości
właściciela i czy nie stanowi własności mieszkańców danego sołectwa;
4) dokonując zgłoszenia ma obowiązek podać dokładne miejsce przebywania
zwierzęcia, dane osoby dokonującej zgłoszenia, kontakt telefoniczny w przypadku
konieczności konsultacji dla podmiotu dokonującego odławiania zwierzęcia.

4. Miasto i Gmina Wysoka zgłasza telefonicznie podmiotowi, o którym mowa w § 3 ust.
1 konieczność odłowienia zwierzęcia, po ustaleniu jego rzeczywistej bezdomności
i wskazaniu miejsca jego lokalizacji.
5. Uprawniony podmiot odławiający bezdomne zwierzęta, zobowiązany jest do
dokonywania czynności odłowów w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
6. Odławianie zwierząt bezdomnych odbywać się będzie przy użyciu specjalistycznego
sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia i który nie może zadawać im
cierpienia.
7. Transport zwierzęcia odbywać się będzie przy użyciu specjalistycznego pojazdu.
8. Bezdomne zwierzęta po ich odłowieniu będą niezwłocznie umieszczone w schronisku
dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym Miasto i Gmina
Wysoka zawarła umowę w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
9. W przypadku zwierząt, które pogryzły, pokąsały człowieka lub zwierzęcia
podejrzanego o wściekliznę lub inną chorobę zakaźną, po ich odłowieniu mogą zostać
podjęte, pod nadzorem lekarza weterynarii, środki szczególne z zachowaniem zasad
określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
10. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało odłowione
i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt, właściciel zwierzęcia lub
opiekun zwierzęcia obowiązany jest zwrócić Miastu i Gminie Wysoka poniesione
przez nią koszty związane z jego odłowieniem, transportem i umieszczeniem
zwierzęcia w schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej do wysokości
faktycznie poniesionej przez Miasto i Gminę Wysoka.
11. W przypadku wskazanym w pkt. 10 właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany
jest odebrać zwierzę ze schroniska w terminie 7 dni, po wcześniejszym uiszczeniu
opłat.
Rozdział 6.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
§ 6. 1. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych zapobiegająca ich
rozmnażaniu, z wyjątkiem określonym w ust. 2, dokonywana będzie w schronisku dla
zwierząt przez podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1 na zasadach określonych w Regulaminie
Schroniska.
2. Obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt nie podlegają zwierzęta bezdomne:
1) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na ich
stan zdrowia i / lub wiek;
2) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku dla zwierząt z uwagi na
możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna zwierzęcia.
3. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być wykonywane tylko przez lekarza weterynarii.

4. Miasto i Gmina Wysoka ogranicza populację bezpańskich zwierząt poprzez pokrywanie
kosztów sterylizacji lub kastracji bezpańskich psów oraz wolno żyjących kotów.
5. Miasto i Gmina Wysoka ogranicza populację bezpańskich zwierząt poprzez zapewnienie
dofinansowania właścicielom psów i kotów w wysokości 50% kosztów sterylizacji albo
kastracji.
6. Ilość zabiegów określonych w ust. 5 będzie limitowana wielkością środków
przeznaczonych na powyższe cele w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2019 rok.
Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów.
§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) Schronisko dla zwierząt poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów
usypiania ślepych miotów;
2) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii
na usypianie ślepych miotów.
2. Miasto i Gmina Wysoka pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów bezpańskich
psów lub kotów.
3. Ilość zabiegów określonych w ust. 2 będzie limitowana wielkością środków
przeznaczonych na powyższe cele w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2019 rok.

Rozdział 8.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
§ 8. Miasto i Gmina Wysoka prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych
zwierząt poprzez:
1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Miasta
i Gminy Wysoka;
2) prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi
zwierzętami;
3) informowanie mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach;
4) zwolnienie z opłaty od posiadania psa nowych właścicieli adoptujących bezdomne
zwierzęta;
5) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona
zwierząt.
Rozdział 9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
§ 9. 1. Miasto i Gmina Wysoka zapewnia miejsce i opiekę bezdomnym zwierzętom
gospodarczym poprzez umieszczenie ich we wskazanym gospodarstwie rolnym – Zespole
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą w Brzostowie 69, 89 - 350 Miasteczko

Krajeńskie, telefon kontaktowy: 67 287 44 11. Warunki dotyczące przebywania zwierząt
gospodarskich, zapewnienia im schronienia i wyżywienia określa umowa.
2. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych
przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Miasto i Gmina Wysoka.
Rozdział 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje na podstawie umowy Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jarosław
Matuszewski z siedzibą w Pile, ul. Lutycka 61, 64 – 920 Pila, telefon kontaktowy:
601 568 858 poprzez:
1) zabranie zwierzęcia poszkodowanego w wypadku drogowym do punktu
weterynaryjnego, w celu zbadania, diagnozy i podjęcie leczenia;
2) przywrócenie ich środowisku naturalnemu, w przypadku zwierząt wolno żyjących, po
zakończeniu leczenia;
3) zidentyfikowanie właściciela w przypadku zwierząt gospodarskich oznakowanych.
Rozdział 11.
Edukacja mieszkańców.
§ 11. Miasto i Gmina Wysoka podejmuje działania edukacyjne dla mieszkańców,
w szczególności:
1) w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego
traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt a także adopcji zwierząt
bezdomnych (ulotki informacyjne, prelekcje, włączenie tematu bezdomności zwierząt
do programu lekcyjnego w szkołach);
2) poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt;
3) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Rozdział 12.
Finansowanie Programu
§ 12. 1. Realizacja Programu oraz jego zakres uzależnione są od wysokości środków
finansowych.
2. Na realizację Programu przeznacza się w 2019 roku środki finansowe w budżecie Miasta
i Gminy Wysoka w wysokości 47.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
1) utrzymywanie zwierząt w schronisku i wyłapywanie bezdomnych zwierząt 29.500 zł,
2) zakup karmy dla kotów wolno żyjących
7.500 zł,
3) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt
3.500 zł,
4) usługi weterynaryjne, wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji,
usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie całodobowej opieki
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
5.000 zł,
5) prowadzenie adopcji zwierząt
500 zł,
6) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich
1.000 zł

