UCHWAŁA NR XLI.285.2018
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo
na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Baruchowo na rok 2018”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo
Jarosław Komorek

1) zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130
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Załącznik do Uchwały Nr XLI.285.2018
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 15 marca 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnym i oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w gminie Baruchowo na rok 2018
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie
Baruchowo na rok 2018 zwany dalej „Programem” ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt
domowych oraz zapewnienia właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym
i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom przebywającym w granicach administracyjnych gminy
Baruchowo.
§ 2. Bezdomne zwierzęta domowe z terenu gminy Baruchowo mają zapewnione miejsce
w schronisku dla zwierząt bezdomnych VET- ZOO Serwis Sp. z o.o.64-980 Trzcianka, ul. M. Konopnickiej
62, zwanym dalej schroniskiem które przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu
gminy Baruchowo.
§ 3. 1. Gmina zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi
granicami gminy Baruchowo.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
3) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących przy
a w przypadku ich braku przez wyznaczonego pracownika urzędu;

udziale

społecznych

opiekunów,

4) sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów;
5) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
§ 4. 1.
Kandydaci na społecznych opiekunów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 winni spełniać
następujące wymagania:
1) złożyć w urzędzie gminy oświadczenie o chęci świadczenia usługi polegającej na dokarmianiu wolno
żyjących kotów - deklaracja społecznego opiekuna;
2) w wyznaczonym dniu dokarmiania pobierać z urzędu karmę dla kotów;
3) informować urząd o potrzebach wolno żyjących kotów, w tym o potrzebie osłonięcia miejsc dokarmiania
od opadów atmosferycznych oraz innych zwierząt.
§ 5. 1.
Dokarmianie
w miejscach ich skupisk.

kotów,

o którym

mowa

w§

3 ust.2

pkt 3 będzie

odbywało

się

2. Dokarmianie kotów będzie obejmowało zakup suchej karmy i urządzeń służących dokarmianiu.
3. Organizowanie dokarmiania kotów będzie odbywało się na interwencje mieszkańców gminy oraz
doraźnie, szczególnie w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych.
4. Sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 będzie
przeprowadzana przez lekarza weterynarii Panią Magdalenę Grzegóską prowadzącą Gabinet Weterynaryjny
w miejscowości Kowal ul. Kopernika 16,87-821 Kowal na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług
w zakresie ochrony zdrowia zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Baruchowo.
§ 6. 1. Bezdomne zwierzęta na terenie gminy Baruchowo podlegają okresowemu odławianiu.
2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu
ludzi.
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3. Akcję
wyłapywania
bezdomnych
zwierząt
organizuje
w porozumieniu ze schroniskiem, z którym jest zawarta umowa.

Wójt

Gminy

Baruchowo

4. Zgłoszenia od mieszkańców gminy o bezdomnych zwierzętach przyjmowane są w Urzędzie Gminy oraz
w schronisku.
5. Informacja o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt będzie podawana do publicznej wiadomości co
najmniej 21 dni przed planowanym terminem podjęcia działań poprzez umieszczenie informacji na stronie
internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na tablicach ogłoszeń sołectw gminy.
6. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także
nie będzie zadawał im cierpienia.
7. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
§ 7. 1. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie, gdzie będą przebywały przez okres 3 dni, na wypadek
odnalezienia ich dotychczasowych właścicieli.
2. Zwierzęta, o których mowa w ust.1 będą umieszczone w pojedynczych boksach i będą miały
zapewnione:
1) wyżywienie:
2) opiekuna - wyznaczony pracownik Zakładu;
3) opiekę weterynaryjną.
3. W przypadku nie zgłoszenia się właściciela zwierzęcia w terminie wskazanym w ust. 1 bezdomne
zwierzęta zostaną przewiezione do schroniska.
4. Koszty pobytu bezdomnych zwierząt w boksach zlokalizowanych na terenie Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa pokrywa Gmina, na podstawie zawartego porozumienia.
§ 8. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.
§ 9. Wójt Gminy zawarł umowę ze schroniskiem, o którym mowa w § 2 na przeprowadzanie odławiania
i wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 10. 1.
Gmina Baruchowo realizuje obligatoryjną sterylizację
w schronisku dla bezdomnych zwierząt zgodnie z Regulaminem schroniska.

lub

kastrację

zwierząt

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1 mogą być przeprowadzane tylko i wyłącznie przez lekarza weterynarii.
§ 11. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt Gmina realizuje przy współdziałaniu ze
schroniskiem, z którym Wójt Gminy podpisze stosowną umowę.
§ 12. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:
1) organizowanie wspólnie ze schroniskiem akcji adopcji zwierząt;
2) prowadzenie na stronie internetowej urzędu ogłoszeń o znalezionych bezdomnych zwierzętach domowych
i gospodarskich oraz o możliwości ich adopcji – opis ze zdjęciem zwierzaka;
3) organizowanie wyjazdów do schronisk dla bezdomnych zwierząt.
4) edukację mieszkańców gminy w zakresie kształtowania prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na
właścicielach i opiekunach zwierząt;
§ 13. 1.
Gmina
w schronisku.

finansuje

zabiegi

usypiania

ślepych

miotów

zwierząt

przebywających

2. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest w schronisku dla bezdomnych zwierząt przez lekarza
weterynarii.
§ 14. 1. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Ryszarda Pawlaka w miejscowości Kłótno 17, które
przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Baruchowo.
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2. Szczegółowy
porozumienie.

sposób

postępowania

w gospodarstwie

ze

zwierzętami

gospodarskimi

określa

§ 15. 1. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę
weterynaryjną, która realizowana jest poprzez:
- dyżurnego lekarza weterynarii w schronisku VET- ZOO Serwis Sp. z o.o.64-980 Trzcianka, ul. M.
Konopnickiej 62w ramach zawartej umowy,
- Gabinet Weterynaryjny Magdalena Grzegóska w miejscowości Kowal ul. Kopernika 16, 87-821 Kowal.
§ 16. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Baruchowo.
2. Wysokość
i obejmuje:

środków

przewidzianych

na

realizację

Programu

w 2018 r.

wynosi

10.000 zł.

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku – 4.500,00 zł;
2) odławianie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 2.000,00 zł;
3) sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt – 500,00 zł;
4) usypianie ślepych miotów w schronisku – 200,00 zł;
5) zakup suchej karmy i urządzeń służących dokarmianiu – 400,00 zł;
6) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych – 1.400,00 zł;
7) zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich – 1.000,00 zł.
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