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UCHWAŁA NR XXVIII/149/2017
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2017 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.
poz. 856 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdwinie, Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami w Świdwinie, Koła Łowieckiego „Jeleń” z siedzibą w Barwicach, Koła Łowieckiego
„Sokół” z siedzibą w Białogardzie, Koła Łowieckiego „Sokół” z siedzibą w Świdwinie, Koła Łowieckiego
„Cyranka” z siedzibą w Świdwinie oraz Koła Łowieckiego „Słonka” z siedzibą w Świdwinie, Rada Gminy
Świdwin uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Świdwin w 2017 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/149/2017
Rady Gminy Świdwin
z dnia 30 marca 2017 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Świdwin w 2017 roku
WPROWADZENIE
„Etyka szacunku dla życia nakazuje nam wszystkim poszukiwać sposobności, by za tyle zła, wyrządzonego zwierzętom przez ludzi, pośpieszyć im z jakąkolwiek pomocą”. (Albert Schweitzer)
Podstawą prawną „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Świdwin w 2017 roku” jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań Programu dotyczy psów i kotów, ponieważ
skala bezdomności tych zwierząt jest największa.
Bezdomność zwierząt jest problemem bardzo złożonym. Jego przyczyny tkwią w ludzkich zachowaniach,
a główne z nich to:
1) Porzucanie zwierząt przez właścicieli;
2) Pozbywanie się zwierząt z hodowli;
3) Ucieczki zwierząt;
4) Niekontrolowane rozmnażanie.
§ 1. Głównym celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin. Program jest wyrazem wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego
na gminy, a jego cel realizowany jest poprzez podejmowanie działań takich jak:
1. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy.
2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.
3. Zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę.
4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt.
5. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
6. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy.
Wykonawcami programu są:
- Referat Rolny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Świdwin w porozumieniu ze
Strażą Gminną, Policją i Strażą Pożarną oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Reks” w Kołobrzegu przy ul. VI Dywizji Piechoty 60,
- Placówki oświatowe poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców,
- Opiekunowie społeczni.
§ 2. Realizacja założonych celów:
1. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy realizowane będzie poprzez:
1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt realizowane będzie w porozumieniu ze Strażą Gminną, Policją oraz
organizacjami społecznymi;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

–3–

Poz. 2023

2) Zapewnienie miejsc w Schronisku dla Zwierząt „Reks” w Kołobrzegu wszystkim zwierzętom pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, zebranym z terenu Gminy Świdwin. Zwierzęta w schronisku będą poddawane 14-dniowej
kwarantannie, odrobaczane, leczone, szczepione przeciwko wściekliźnie, sterylizowane, kastrowane oraz
znakowane (mikro czipy). Zwierzęta będą także mogły być przekazywane czasowo pod opiekę organizacji
społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
3) Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który jest bezpieczny dla zdrowia i życia zwierząt;
4) Zapewnienie opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom zabranym z terenu Gminy
oraz zwierzętom, które utraciły właściciela (w szczególności psom i kotom), a także w przypadku zgłoszenia przez mieszkańca Gminy o fakcie napotkania zwierzęcia chorego lub rannego do Straży, Policji lub organizacji społecznej zajmującej się pomocą zwierzętom. Gmina Świdwin współpracuje z następującymi
lecznicami weterynaryjnymi:
- Gabinet Weterynaryjny „Animals” lek. wet. Iwona Kurłowicz, ul. Miodowa 1, 73-150 Łobez,
- Przychodnia Weterynaryjna „Różana” lek. wet. Piotr Piwowarczyk, ul. Różana 9, 78-300 Świdwin;
5) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt u lek.
wet. Iwony Kurłowicz;
6) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych znajdujących się na terenie Gminy Świdwin
m.in. poprzez wywieszanie ogłoszeń w gablotach w Urzędzie Gminy Świdwin oraz na stronach internetowych urzędu gminy i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami;
7) Dokarmianie kotów wolno żyjących oraz tworzenie rejestru społecznych opiekunów kotów. Osoba pełniąca
rolę tzw. opiekuna społecznego kotów zobowiązana będzie do złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy
Świdwin. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu;
8) Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim poprzez wskazanie miejsca ich przechowywania.
2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez:
1) Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;
2) Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych (szczególnie kotów). Sterylizacje lub kastracje wolno żyjących kotów oraz bezdomnych psów będą prowadzone we współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
3) Usypianie ślepych miotów.
3. Zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę realizowane będzie poprzez:
1) Egzekwowanie we współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie;
2) Kontrolę szczepień zwierząt przez Straż Gminną.
4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) Schronisko dla zwierząt we współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt;
2) Umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdwin informacji dotyczących zwierząt bezdomnych;
3) Udostępnianie gabloty informacyjnej na ogłoszenia adopcyjne;
4) Zakup i wydawanie karmy dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Świdwinie oraz skierowanie na
szczepienie dla nowych właścicieli psów i kotów;
5) Zakup karmy dla właściciela gospodarstwa rolnego wskazanego w § 3.
5. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:
1) Współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których podstawowym celem działania jest
ochrona zwierząt;
2) Promowanie prawidłowych postaw i zachowań ludzi w stosunku do zwierząt;
3) Propagowanie wolontariatu na rzecz ochrony zwierząt;
4) Uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia,
posiadania zwierzęcia.
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6. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane będzie poprzez:
1) Egzekwowanie obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie;
2) Nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku
psów ras agresywnych obowiązku prowadzania na terenach publicznych psa w kagańcu;
3) Egzekwowanie przepisów prawa w tym lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych,
określonych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku;
4) Prowadzenie rejestru psów rasy agresywnej.
§ 3. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które uciekły, zagubiły się lub zwierząt odebranych w wyniku interwencji w sprawach dotyczących traktowania niezgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zwierząt wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez:
Panią Agnieszkę Tokarską, które położone jest w miejscowości Oparzno.
§ 4. Realizacja Programu:
1. Program realizowany będzie ze środków Gminy Świdwin zapisanych w budżecie na 2017 r. na kwotę
45.000,00 zł.
2. Środki te wydatkowane będą na zadania określone w niniejszym Programie, w szczególności na:
1) odławianie bezdomnych zwierząt;
2) zapewnienie opieki w schronisku;
3) kastrację i sterylizację bezdomnych psów i wolno żyjących kotów;
4) dokarmianie wolno żyjących kotów.
3. Podmioty odpowiedzialne za realizację Programu:
1) Referat Rolny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Świdwin przy pomocy organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
2) Straż Gminna.
§ 5. Postanowienia końcowe:
1. Dla realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi Gmina może udzielać organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci:
1) promocji podejmowanych działań, zwłaszcza w środkach masowego przekazu;
2) wsparcia finansowego;
3) udostępniania lokalu na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym;
4) współpracy w pozyskiwaniu środków z innych źródeł;
5) pomocy w nawiązywaniu kontaktów w skali lokalnej i ogólnopolskiej;
6) zobowiązanie wszystkich podległych Gminie jednostek do ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt, poprzez podpisanie porozumień o wzajemnej współpracy.
2. Interwencja na obszarze Gminy Świdwin w sprawie zgłoszeń dotyczących zwierząt bezdomnych będzie
podejmowana przez pracowników Urzędu Gminy Świdwin wraz z funkcjonariuszami Policji i Straży Gminnej
po otrzymaniu zgłoszenia. Dodatkowo Gmina, w razie pojawienia się skarg mieszkańców dotyczących błąkających się zwierząt posiadających właścicieli, a także w sprawach niehumanitarnego traktowania zwierząt, prowadzić będzie kontrole, sprawdzając jednocześnie czy nie są łamane prawa zwierząt.
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Załącznik Nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Świdwin w 2017 roku
Deklaracja opiekuna społecznego zwierząt

Imię i nazwisko
opiekuna społecznego zwierząt
Adres zamieszkania
numer telefonu
Gatunek zwierząt objętych opieką
oraz ich liczba i płeć
Miejsce przebywania zwierząt
Forma udzielanej zwierzętom opieki

Informacje dodatkowe /np. informacja
o konieczności wykonania zabiegów:
sterylizacji lub kastracji zwierząt lub
usypiania ślepych miotów/
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z
realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świdwin zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

…...............................................
miejscowość, dnia

..........................................................................
data i podpis opiekuna społecznego zwierząt

