Uchwała Nr.../…./2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ……….. 2019 roku
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Reszel w
2019 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122)

uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się ”Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Reszel na 2019 rok”, w
brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik
do uchwały Nr …./…./2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ……….2019 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RESZEL
NA 2019 ROK

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122).

§ 1.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w
tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach
administracyjnych Gminy Reszel.
§ 2.
Postanowienia ogólne
Ilekroć w programie jest mowa o:
1) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
zlokalizowane w Pudwągach, Gmina Reszel, 11-440 Reszel
2) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd
pozostawały;
3) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie
przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu,
utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
4) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
5) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na
wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

6) programie – należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Reszel w 2018 roku.
7) społecznym opiekunie - należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje czasowy nadzór
i opiekę nad zwierzęciem bezdomnym.
§ 3.
Realizatorzy programu
1. Działania związane z realizacją programu prowadzą właściwe merytorycznie komórki
organizacyjne Urzędu Gminy w Reszlu przy pomocy:
1) Straży Miejskiej;
2) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
3) podmiotu prowadzącego schronisko,
4) opiekunów społecznych,
5)
Komisariatu Policji w Reszlu poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o
ochronie zwierząt.
§ 4.
Cel i zadania programu
1. Celem programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Reszel;
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, w tym kotów wolno żyjących poprzez
sterylizację i kastrację;
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Reszel;
4) zapewnienie pomocy weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom i wolno żyjącym kotom, a w
szczególności chorym, bądź tym które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych i wymagają
pilnej opieki weterynaryjnej,
5) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
Podniesienie wiedzy co do skutku nieodpowiedzialnego traktowania zwierząt, w tym
dopuszczania do niekontrolowanego rozrodu i porzucania zwierząt.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Reszel
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi z terenu gminy, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie zwierząt bezdomnych,
4) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację zwierząt
domowych, w tym sterylizację kotów wolno żyjących,
5) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych;
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) edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i opieki nad
zwierzętami, oraz edukacja w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach
domowych psów i kotów.
§ 5.
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Reszel realizowane jest na
podstawie stosownej umowy pomiędzy Gminą Reszel a schroniskiem oraz współpracy z
organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
2. Zakres opieki, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) profesjonalne odławianie, transport i umieszczanie w schronisku zwierząt bezdomnych
zagubionych, błąkających się na terenie Gminy Reszel, zapewniając im właściwe warunki
bytowe oraz opiekę lekarsko-weterynaryjną.
2) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
3) w przypadku organizacji pozarządowej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt –
poprawa warunków bytowych oraz dokarmianie bezdomnych zwierząt.

§ 6.
Opieka nad kotami wolno żyjącymi
1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Reszel, w tym ich
dokarmianie, realizowane jest przez:
1) współpracę z opiekunami społecznymi oraz organizacjami, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt;
2) udzielanie pomocy weterynaryjnej,

3)
4)

pomoc opiekunom społecznym /karmicielom/ w opiece nad kotami wolno żyjącymi –
zakup karmy.
poddanie obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących poprzez
wydawanie skierowań na wykonanie zabiegów weterynaryjnych w ilości do 30 sztuk
rocznie.

§ 7.

Odławianie zwierząt bezdomnych
1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Reszel realizuje Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Pudwągach, prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej "Komunalnik" z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Pl. Słowiański 2, 11-400 Kętrzyn
na podstawie zawartej umowy.
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.
3. Odławianie zwierząt bezdomnych odbywa się na zasadach określonych w umowie ze
schroniskiem w porozumieniu ze Strażą Miejską
4. Odłowione zwierzęta domowe niezwłocznie przekazuje się do schroniska.
5. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.
6. Odłowione zwierzęta poddawane są:
1) oględzinom lekarza weterynarii, który zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku
opiekę weterynaryjną, i który na tej podstawie podejmuje decyzję o dalszym
postępowaniu,
2) trwałemu oznakowaniu poprzez czipowanie oraz zarejestrowane w bazie danych na
potrzeby późniejszej identyfikacji.
7. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela
po okresie 2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji.

§ 8.
Usypianie ślepych miotów

1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11 a ust.2 pkt.6 Ustawy realizują:
1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych
miotów zwierząt tam przebywających;
2) Gmina Reszel poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii.

§ 9.
Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku
1. Zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, są poddawane
obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt których wiek lub stan zdrowia
nie pozwalają na wykonanie zabiegu.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii.

§ 10.
Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych
1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do przekazywania do
adopcji bezdomne psy i koty osobom gwarantującym zapewnienie im należytej
opieki;
2) Burmistrz Reszla poprzez promocję adopcji bezdomnych zwierząt ze schroniska
oraz
prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli poprzez ogłoszenie
na stronie internetowej Urzędu Gminy Reszel www.ugreszel.pl / zakładka – psy do
adopcji/.
3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 11.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

1. Gmina Reszel zapewni tymczasowe schronienie dla bezdomnych zwierząt gospodarskich.
Na tymczasowe schronienie dla tych zwierząt wyznacza się gospodarstwo rolne
w miejscowości Zawidy 22 Gmina Reszel.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi w gospodarstwie określi
porozumienie.
§ 12.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt Gmina realizuje poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii:
Przychodnią Weterynaryjną Centrum Zdrowia Zwierząt z siedzibą przy ul. Wojciecha
Bogusławskiego 2 E/1, 11-300 Biskupiec w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej
zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym.

§ 13.
Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt
1.

Gmina Reszel w ramach Programu będzie prowadziła działania informacyjne
we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne między innymi
w
zakresie odpowiedzialnej właściwej opieki nad zwierzętami, skierowane do
zarządców i właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Reszel, mające na
celu propagowanie przystosowania obiektów w sposób umożliwiający zapewnienie
kotom wolno żyjącym schronienia przed zimnem i mrozem.

2.

Gmina Reszel podejmuje działania propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt, a także
adopcji zwierząt bezdomnych oraz właściwe obchodzenie się ze zwierzętami, poprzez:
1) zachęcanie do organizowania zajęć edukacyjnych w szkołach i przedszkolach
działających na terenie gminy Reszel w dziedzinie ochrony zwierząt, zagadnień
związanych z humanitarnym traktowaniem oraz standardami opieki nad nimi,
2) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt,
3) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt.
§ 14.
Finansowanie programu

1.
2.

Na realizację zadań określonych w programie w 2019 roku Gmina Reszel zabezpiecza
środki finansowe w wysokości 153.500,00 zł brutto.
Środki finansowe określone w ust. 1 przeznaczone są:
1) na działania określone w § 7 i § 8 - 140 000 zł brutto,
2) na działania określone w § 6 i § 11 - 13 500 zł brutto;

