UCHWAŁA Nr Vl/27 /19

RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 26 lutego 2019 roku

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
przeciwdziałania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Polanów na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 122) po uzyskaniu opinii
podmiotów wskazanych w art.11a ust.7 ustawy o ochronie
Polanowie uchwala, co

zwierząt

- Rada Miejska w

następuje:

§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania
bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Polanów

stanowiący załącznik

do

uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.
§ 3. Traci moc uchwała XLIX/270/18 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad
przeciwdziałania bezdomności zwierząt

zwierzętami

bezdomnymi oraz

na terenie Gminy Polanów na rok 2018.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik

do uchwały

nrVl/27/19
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 26 lutego 2019 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ

PRZECIWDZIAŁANIA

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY POLANÓW NA ROK 2019.

§1
Program ma zastosowanie w stosunku do zwierząt bezdomnych, przebywających w granicach
administracyjnych gminy Polanów.

§2
Cele programu:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, w szczególności poprzez:
a) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
b) popularyzację i wprowadzanie mechanizmów zachęcających do dokonywania
adopcji zwierząt;
c) odławianie i umieszczanie w schronisku;
d) objęcie opieką weterynaryjną zwierząt bezdomnych w schronisku;
e) obligatoryjna sterylizację lub kastrację zwierząt bezdomnych w schronisku;
f) dokarmianie kotów wolno żyjących
2) zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych w szczególności poprzez:
a) propagowanie zabiegów sterylizacji, kastracji psów i kotów;
b) dopuszczanie możliwości usypiania tzw. „ślepych miotów" kotów i szczeniąt
psów, wykonywanego pod nadzorem lekarza weterynarii, w przypadku , gdy
posiadacz samicy z młodymi nie jest w stanie zapewnić utrzymania nowo
narodzonych zwierząt oraz nie jest w stanie zapewnić nowo narodzonym
zwierzętom nowych opiekunów;
c) wprowadzanie mechanizmów finansowych zachęcających do wykonywania
sterylizacji czy kastracji psów i kotów;
d) edukację mieszkańców miasta w zakresie zasad traktowania zwierząt oraz
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.
3) Wejście w centralny system identyfikacji elektronicznej psów, pozwoli to na szybkie
ustalenie właściciela zwierzęcia.
§3
1. Rada Miejska w Polanowie uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać środki
finansowe na realizację zadań gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności
zwierząt w tym na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów.
2. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Burmistrz Polanowa .
3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni kierownik
Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i pracownik do spraw ochrony
środowiska.

1.

1)
2)
3)

4)

5)

§4
Referat właściwy do spraw ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Polanowie
realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt
opieki we
współpracy z :
lekarzami weterynarii , o którym mowa w §6.
policją, do zadań której należy egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o
ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.
zainteresowanymi organizacjami społecznymi , których statutowym celem działania
jest ochrona bezdomnych zwierząt; Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w
Koszalinie z siedzibą przy ul. Andersa 24 tel. 94 342 42 72
osobami fizycznymi lub wolontariuszami; Sklep zoologiczno-wędkarski w Polanowie
przy ul. Wolności 18b, tel. 500 129 615
podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt w Dąbrówce koło Wejherowa
tel. 509 556 632
§5

1. Gmina Polanów posiada umowę na umieszczanie w schronisku bezdomnych
zwierząt na rok 2019 z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ
„Animals" ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano, która prowadzi schronisko w
Dąbrówce koło Wejherowa.
2. W uzasadnionych przypadkach, usługa w zakresie odławiania, transportu i wyboru
schroniska zwierząt bezdomnych może stanowić przedmiot odrębnej umowy z innym
podmiotem.
3. Burmistrz miasta podaje do publicznej wiadomości adres schroniska, w którym
umieszcza się zwierzęta odłowione z terenu gminy Polanów.
4. Umowa o której mowa w ust. 1 zawiera zasady obligatoryjnej sterylizacji i kastracji
zwierząt w schronisku w Dąbrówce.
§6

1. Urząd Miejski w Polanowie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyłania lekarza weterynarii, z którym
zawierana jest umowa na świadczenie usług weterynaryjnych w tym: zabiegów kastracji lub
sterylizacji zwierząt bezdomnych, znakowania, opiekę pooperacyjną oraz opiekę
weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
2. Jeżeli jest to ekonomicznie uzasadnione dopuszcza się zawarcie odrębnej umowy z lekarzem
weterynarii lub przedsiębiorcą prowadzącym przychodnię lub gabinet weterynaryjny czynny
całodobowo w celu zapewnienia opieki w nagłych przypadkach, w godzinach nocnych i w dni
wolne od pracy.
3. Dopuszcza się finansowanie zabiegów, o których mowa w ust. 1 wykonywanych przez
innych lekarzy weterynarii, jeżeli koszt zabiegu nie jest wyższy od ustalonego w umowie, oraz
w innych nagłych przypadkach pod nieobecność lekarza, o którym mowa w ust. 1.
4. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowana jest przez podmiot; - Gabinet Weterynaryjny „Leśna Polana" Piotr
Aleksandrowski Polanów ul. Zacisze 10, z którym Gmina Polanów zawarła umowę na

dokonywanie usług weterynaryjnych w 2019 roku, między innymi takich jak: - usypianie
ślepych miotów - kastracja i sterylizacja kotów - sterylizacja i kastracja bezdomnych psów
przeznaczonych do adopcji, interwencja w zdarzeniach drogowych ze zwierzętami zarówno
domowymi jak i dzikimi.

5. Transport rannych zwierząt w zdarzeniach drogowych jest realizowany przez, Zakład Usług
Komunalnych w Polanowie ul. Stawna 2, 76-010 Polanów tel. (094) 3188 206.
* Eugeniusz Domowicz tel. kom. 508 211 810 Zakład Usług Komunalnych ( Kierowca
samochodu - transport)
6. Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami rannymi zapewnia również schronisko.
7. Transport zwierząt rannych z przypadków zdarzeń drogowych może być również
realizowany przez lekarza weterynarii.
8.
W przypadku konieczności prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich po wypadkach
drogowych, gmina nawiąże współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

§7

1.

Odławianie zwierząt

bezdomnych na terenie Gminy Polanów ma charakter stały,
realizowane jest na zgłoszenia i weryfikowane przez pracowników Urzędu Miejskiego
w Polanowie.
Dane osób decyzyjnych odbierających zgłoszenia całodobowo:
* Kazimierz Bodo tel. kom. 519 195 848 pracownik Gminy Polanów
* Ola Nowak
tel. kom. 500 129 615 Wolontariat
*Justyna Plucińska tel. kom. 660 829 864 pracownik Gminy Polanów

2. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone przez :
a) podmiot, z którym Burmistrz Polanowa podpisze umowę na wyłapywanie zwierząt
bezdomnych lub straż miejską, która posiada odpowiedni sprzęt i uprawnienia w
tym zakresie.
b) lekarzy weterynarii w przypadkach osobników nieagresywnych, wymagających
objęcia opieką weterynaryjną,

3. W roku 2019 odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie przez pracowników
Straży

Miejskiej, którzy posiadają przeszkolenie oraz dysponują stosownym sprzętem
w tym zakresie.
Kontakt: Straż Miejska 76-010 Polanów, ul. Wolności 4. tel. kom. 509 695 462 , tel.
509 695 461, tel.94 34 81 057.
4. W przypadku wyłapania zwierzęcia przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 lit „a", zostaje ono niezwłocznie przewiezione do schroniska, o ile gmina nie wskazała miejsca,
o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz.753).
5. Fotografia zwierzęcia i opis zawierający w szczególności: płeć, wielkość, szacunkowy
wiek, miejsce odłowienia i inne cechy lub okoliczności ułatwiające znalezienie
właściciela muszą zostać przesłane przez podmiot o którym mowa w ust. 2 lit a na adres

elektronicznej poczty wskazany w umowie na świadczenie usług w zakresie
bezdomnych zwierząt.
6. Fotografia i opis mogą być opublikowane na stronie internetowej urzędu lub stronie,
do której bezpośredni link znajduje się na stronie urzędu.
7. W przypadku wyłapania zwierzęcia przez osobę, o której mowa w ust. 21it b, informacje
o których mowa w pkt.4 zostają przesłane na adres urzędu przez lekarza weterynarii.
8. Odłowione zwierzęta muszą być sprawdzone pod kątem ich oznakowania, w tym
oznakowania elektronicznego, przed przewiezieniem do schroniska celem ustalenia
ewentualnego właściciela.
wyłapywania

§8

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się przez:
1) powierzenie tego zadania podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt, z
którym Burmistrz Polanowa zawarł umowę na przyjęcie bezdomnych zwierząt,
2) publikację zdjęć i opisu odłowionych zwierząt na stronie internetowej urzędu miasta,
lub stronie, do której link znajduje się na stronie urzędu miasta,
3) Innymi sposobami w szczególności poprzez współpracę z zainteresowanymi
organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt
bezdomności zwierząt, osobami fizycznymi, wolontariuszami,
*Gmina współpracuje i zakłada dalszą współpracę w 2019 roku z Towarzystwem
Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koszalinie, oraz z Towarzystwem
Ochrony Zwierząt Inspektorat w Polanowie a także z właścicielką sklepu
zoologicznego w Polanowie, która współpracuje z gminą Polanów jako
wolontariuszka tel. 500 129 615,
4) W celu zmniejszenia liczby psów wywożonych do schroniska, dopuszcza się
umieszczanie psów w tzw. „Domach Tymczasowych", które są drogą w docelowej
adopcji zwierzęcia.

§9
Gmina Polanów zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich lub odebranych
właścicielowi zgodnie art. 7 pkt. 1 ustawy o ochronie zwierząt, w gospodarstwie rolnym Pana
Antoniego Kępczyńskiego znajdującego się w miejscowości Zagaje 1 sołectwo Żydowo /76-012
Żydowo/, w okresie obowiązywania niniejszej uchwały.
§10

gmina może finansować w całości lub
w części zabiegi usypiania ślepych miotów i zabiegi sterylizacji, szczepień, leczenia
zwierząt domowych podwórzowych należących do właścicieli mieszkających na terenie
gminy.

1. W ramach zapobiegania

bezdomności zwierząt

§11

1. Gmina promuje adopcje zwierząt bezdomnych poprzez finansowanie częściowo lub w
całości zabiegów sterylizacji lub kastracji, obowiązkowych szczepień i znakowania
zwierząt bezdomnych,
2. Oddawanie nowemu właścicielowi pod stałą opiekę zwierzęcia może dojść z chwilą
bezskutecznego odnalezienia właściciela odłowionego zwierzęcia,
3. Zwierzę bezdomne będące pod opieką gminy przed oddaniem do adopcj i musi być
oznakowane, (gdy system centralny znakowania zwierząt będzie uruchomiony).
§12
Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez :

1) ustalenia miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) zapewnienie dokarmienia wolno żyjących kotów poprzez przekazanie karmy
zainteresowanym opiekunom społecznym w celu umieszczenia ich w miejscach
przebywania kotów,
- karmę dla kotów we współpracy z Gminą rozprowadza sklep zoologiczno wędkarski przy ul. Wolności 18b w Polanowie tel. 500 129 615

(

3) przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów domowych - podwórzowych i
wolno żyjących, jako najskuteczniejszych metod ograniczenia bezdomności ;
- przeprowadza podmiot wymieniony§ 6 pkt 4.
4) Gmina może finansować sterylizację kotów zarówno domowych jak i wolnożyjących .
§13
Finansowanie przez Gminę Polanów zadań realizowanych w ramach niniejszej uchwały
odbywać się będzie z działu 900 rozdziału 90095.
Wielkość środków

przyznanych na ten cel w 2019 roku wynosi 26 OOO PLN.

z tego na:
- koszty związane z wyłapywaniem i umieszczaniem bezdomnych psów w schronisku -17 tys.
zł

- koszty pozostałe miedzy innymi; sterylizacja zwierząt, dokarmianie, usługi weterynaryjne i
inne zdarzenia losowe z udziałem zwierząt - 9 tys. zł
§14
Program może być aktualizowany w zależności od pozyskiwanych środków finansowych na

w/w cele oraz w zależności od wystąpienia nowych zagrożeń na terenie 7

ny Polanów.
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