UCHWAŁA Nr XXX/ 216 /2014
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 200lr. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) i art. 1 l a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm2)

Uchwala się, co następuje:

§1
Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.
§3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 marca 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Jadwiga Padlewska
______________________________________________
1

Zmiany przedmiotowej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; z 2002 r., Nr 62, poz. 558; z
2002 r., Nr 113, poz. 984; z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717; z 2003
r., Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; z 2005 r.,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128; z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327; z 2007 r„ Nr
173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420; z 2009 r., Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142; z 2010 r., Nr 28, poz. 146,Nr40,poz.230,Nr 106, poz. 675 i z 201 lr., Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887.

2

Zmiany przedmiotowej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r, Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005r., Nr
33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006r., Nr 249, poz. 1830, z2008r., Nr 199, poz. 1227, z2009r., Nr 18, poz. 97, poz. 668, Nr 92,
poz. 753, z 2010r., Nr 47, poz. 278, z 201 lr., Nr 230, poz. 1373.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/216/2014
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo w 2014 roku

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.
z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11 a, który zobowiązuje Radę Gminy do
określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXX/216//2014
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 28 marca 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo, zwany dalej
„Programem" na rok 2014

§1

Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo.

Zadania priorytetowe Programu to:
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do schroniska.
Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane i doprowadzane do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Toruniu - ul. Przybyszewskiego 3, z którym zawarta
została odpowiednia umowa. Zwierzęta będą wyłapywane przez pracowników
schroniska lub pracowników Straży Gminnej.
2. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację
zwierząt przekazywanych do schroniska oraz usypianie ślepych miotów.
Schronisko obligatoryjnie przeprowadza zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt
przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia zwierząt.
Usypianie ślepych miotów powierza się podmiotowi prowadzącemu schronisko dla
zwierząt.
3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
Schronisko dla zwierząt prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania
nowych właścicieli bezdomnych zwierząt. Informacja o zwierzętach oczekujących
na adopcję będzie prezentowana m. in. na stronie internetowej gminy.
4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
Zwierzęta poszkodowane w wyniku zdarzeń drogowych przekazywane będą do
Gabinetu Weterynaryjnego „Pchełka", ul. 3 Maja 26, 87 - 640 Czernikowo,
prowadzonego przez lekarza weterynarii Panią Monikę Karczewską, z którym
została zawarta stosowna umowa. Osobami odpowiedzialnymi za przekazanie
zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych do wyznaczonego

gabinetu weterynaryjnego (również w godzinach nocnych oraz w dni ustawowo
wolne od pracy) będą funkcjonariusze Straży Gminnej w Czernikowie.
5. Wytypowanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich.

Bezdomne zwierzęta gospodarskie przekazywane będą do gospodarstwa
rolnego należącego do Mirosława Ziółkowskiego zam. Steklinek 92, gm.
Czernikowo zapewniającego im opiekę oraz właściwe warunki bytowania.
7. Ustawienie na ternie Gminy bud dla bezdomnych kotów i okresowe ich
dokarmianie.

W wybranych miejscach zostaną wystawione budy dla wolno żyjących kotów,
a dokarmianiem zajmą się wolontariusze i pracownicy Gminnego Zakładu
Komunalnego.
8. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i
humanitarnego ich traktowania.

Zachęcanie nauczycieli w szkołach na terenie Gminy do włączenia w treści
programowe zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt
domowych i hodowlanych. Organizowanie dla uczniów prelekcji i konkursów o tej
tematyce.
9. Wprowadzenie mechanizmów finansowych w ramach podatku od posiadania
psa, polegających na zwolnieniu z tego podatku właścicieli zwierząt
wysterylizowanych i wykastrowanych.
10. Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym prawa lokalnego,
w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych przepisami
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zadanie to będzie realizowane przez pracowników Straży Gminnej.

§2

Finansowanie programu.

Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Czernikowo na
rok 2014, gdzie w dziale w dziale nr 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska
na potrzeby realizacji umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Toruniu
przeznaczono kwotę 27000 zł a ponadto pozostałe zadania wynikające z powyższego
programu będą realizowane ze środków budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego w
Czernikowie oraz Straży Gminnej a ich wydatkowanie będzie uzależnione od
bieżących potrzeb w tym zakresie.

