(projekt SE.0006.10.2015)
UCHWAŁA NR ………….
RADY GMINY BRODY
z dnia ……….2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2015 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z póź. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (t. j. Dz. U z 2013 poz. 856 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Brody w 2015 roku w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały ……………
Rady Gminy Brody
z dnia ……… 2015 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BRODY W 2015 ROKU
§ 1.
Wprowadzenie.
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w Gminie Brody, jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt oraz Strategią Rozwoju Gminy
Brody.
2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań
realizowanych w roku 2015 w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących je
jednostek.
3. W Programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856) zwanej
dalej ustawą.
§ 2.
Cele i zadania programu.
1. Celem programu jest:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 17 ustawy o
ochronie zwierząt,
2) zapobieganie bezdomności zwierząt,
3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
4) edukacja mieszkańców Gminy Brody w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji i kastracji psów
i kotów, adopcji zwierząt domowych, zakazu handlu zwierzętami domowymi.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami;
3. odławianie bezdomnych zwierząt;
4. sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. usypianie ślepych miotów;
7. zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym
gospodarstwie rolnym;
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
§ 3.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
1. Gmina Brody zapewni realizację zadań polegających na zapewnieniu zwierzętom
bezdomnym miejsca w schronisku poprzez podpisane porozumienie międzygminne z Gminą

Żary o statusie miejskim. Bezdomne zwierzęta będą przyjmowane w ramach porozumienia do
Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach przy ul. Żurawiej 32.
2. Szczegółowy sposób postepowania ze zwierzętami w Schronisku określa regulamin
schroniska.
§ 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane jest
poprzez:
1) ustalenie miejsc w których przebywają koty wolno żyjące na podstawie zgłoszeń
mieszkańców i wiedzy własnej,
2) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących oraz zapewnienie
dokarmiania w miejscu ich przebywania,
3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolnożyjących przy udziale organizacji
pozarządowych.
§ 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt.
1. 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 przebywało.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Brody
podlegają stałemu odławianiu na podstawie zgłoszeń od mieszkańców o bezdomnych
zwierzętach lub wiedzy własnej.
3. Pracownicy Urzędu Gminy w Brodach po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego
zasadności zlecają przekazanie bezdomnego zwierzęcia lekarzowi weterynarii z którym
Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług weterynaryjnych, lub zlecają przekazanie
zwierzęcia do schroniska albo oddania do adopcji.
4. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa.
5. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego
wskazanego w § 9 ust. 1.
§ 6.
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku.
1. Wszystkie 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 albo kastracji dokonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii w
schronisku dla bezdomnych zwierząt.
§ 7.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie przez Gminę Brody
wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami, wolontariuszami i innymi osobami.
2. W szczególności poszukiwanie właścicieli odbywać się będzie poprzez promocję adopcji
zwierząt przekazanych z terenu Gminy do schroniska m.in. poprzez umieszczanie ogłoszeń o

adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody oraz na stronie internetowej
Urzędu.
§ 8.
Usypianie ślepych miotów.
1. Usypianie ślepych miotów z terenu Gminy Brody może być wykonane w lecznicy dla
zwierząt przez lekarza weterynarii o którym mowa w § 10, z którym Gmina Brody ma zawartą
umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.
2. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawia się w lecznicy w celu przekazania do utylizacji.
§ 9.
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym.
1. W razie potrzeby gospodarstwo rolne w miejscowości Suchodół 4 będące własnością
osoby fizycznej przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu
Gminy Brody.
2. Sposób postępowania w gospodarstwie wskazanym w ust. 1 określi porozumienie
sporządzone w dniu zdarzenia.
§ 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
Gmina Brody zapewnia opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt, na terenie Gminy poprzez zawartą umowę na świadczenie usług
weterynaryjnych z lekarzem weterynarii Panem Gieorgiosem Gargalis, prowadzącym
lecznicę dla zwierząt w Brodach, przy ul. Kilińskiego 27/1.
§ 11.
Finansowanie Programu.
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 40.000 zł
zabezpieczone są w budżecie Gminy na 2015 rok, w tym:
1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizację kotek – 500 zł i dokarmianie 500 zł;
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych, tj.
umowę z zakładem weterynaryjnym – 3.000 zł;
3) utrzymanie zwierząt w schronisku – 33.000 zł;
4) wyłapanie bezdomnych zwierząt, wykonanie badań i przekazanie zwierząt do adopcji 3.000 zł.
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013
r. poz. 907 z późn. zm.)

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr ….
Rady Gminy Brody
z dnia ……….2015 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na gminy Brody w 2015 roku
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(t. j. Dz. U z 2013 poz. 856 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę gminy
do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne
uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww.
uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce nad populacja zwierząt domowych jest efektem słabej
edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich
rozmnażania. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia
23 sierpnia 2011 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma
tendencję wzrostową.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2015 roku, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość
środków finansowych planowanych na ich realizację.

