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Poz. 757
UCHWAŁA NR IV.29.2015
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Górzyca na rok 2015”
Na podstawie 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 Słubicach, działających na terenie
gminy organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców
obwodów łowieckich Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Górzyca na rok 2015 stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Ryszard Dębiński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.29.2015
Rady Gminy Górzyca
z dnia 27 marca 2015 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Górzyca na rok 2015
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
1. Program obejmuje działania planowane do realizacji w 2015 r., w celu zapewnienia opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Górzyca.
2. Realizacja działań określonych w Programie finansowana będzie ze środków Gminy. W budżecie Gminy
na 2015 r. zabezpieczono na ten cel kwotę 13 000 zł, przeznaczoną na wyłapywanie bezpańskich zwierząt,
sterylizacje, dokarmianie, pomoc weterynaryjną i elektroniczne znakowanie psów.
Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
1. W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt planuje się:
1) Wspierać działalność schroniska dla bezdomnych psów w Górzycy przy ul. Robotniczej 17, utworzonego
na potrzeby gmin Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Słubice.
2) Rozwijać współpracę z Fundacją „Pro Animale dla Zwierząt w Potrzebie” z siedzibą Charzyno 15, 78-122
Charzyno.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. Gmina Górzyca dla zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami, współpracować będzie
z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest zapewnienie ochrony dla zwierząt oraz
osobami fizycznymi.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Zakład Gospodarki
Komunalnej w Górzycy poprzez zakup i wydawanie karmy sołtysom oraz organizacjom pozarządowym
chętnym do dokarmiania kotów wolno żyjących.
3. Nieodpłatne zabiegi sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów wykonywane będą w lecznicy
weterynaryjnej z którą Gmina ma podpisaną umowę na podstawie skierowania wydanego przez Zakład
Gospodarki Komunalnej. Wzór skierowania stanowi załącznik do programu.
4. Skierowania będą wydawane opiekunom kotów dziko żyjących (osobom fizycznym) w ramach
posiadanych wolnych środków finansowych.
Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Na terenie gminy Górzyca prowadzi się interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt tj. zwierząt
domowych lub gospodarskich, 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.
2. Zgłoszenia od mieszkańców gminy Górzyca w sprawie bezdomnych zwierząt przyjmuje Zakład
Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. 1 Maja 12/4.
3. Przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt odbywa się na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1998r. w sprawie zasad
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).
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4. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzić będzie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672
tj. z późń.zm. ) posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami.
5. Przed wyłapaniem bezdomnego zwierzęcia należy podjąć niezbędne kroki umożliwiające ustalenie
ewentualnego właściciela zwierzęcia.
6. Odłowione psy przewiezione zostaną do schroniska dla bezdomnych psów w Górzycy, przy
ul. Robotniczej 17 , zaś zwierzęta gospodarskie do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w Rozdziale 8.
Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja bezdomnych zwierząt w schroniskach dla zwierząt
1. Zwierzęta przekazywane do schroniska dla bezdomnych psów w Górzycy, przy ul. Robotniczej 17, będą
obligatoryjnie poddawane zabiegom sterylizacji lub kastracji. Zadanie to wykonują lekarze weterynarii
posiadający prawo wykonywania zawodu, na podstawie umów zawartych z prowadzącą schronisko Fundacją
„Pro Animale dla Zwierząt w Potrzebie” z siedzibą Charzyno 15, 78-122 Charzyno.
2. Zabiegom sterylizacji lub kastracji nie będą poddawane zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich
w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz zwierzęta, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Za poszukiwanie nowych właścicieli/opiekunów psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi
właściciele/opiekunowie.
2. Gmina może wspierać poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez:
1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt z terenu gminy, m. in. poprzez stworzenie
elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczenie zdjęć i informacji dotyczącej
wyłapanych zwierząt na tej stronie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach;
2) prowadzenie akcji edukacyjnych, zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.
3. Szczególne zadania realizowane przez Gminę w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt
polegać będą na nieodpłatnym elektronicznym znakowaniu mikroczipami psów, których właściciele
zamieszkują na terenie Gminy Górzyca. Koordynatorem akcji elektronicznego znakowania mikroczipami psów
jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy.
4. Zwierzętom bezdomnym, które nie znajdą właściciela w drodze adopcji gmina zapewnia schronienie
poprzez umieszczenie w schronisku dla zwierząt w Górzycy, przy ul. Robotniczej 17.
Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów
1. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt usypianie ślepych miotów realizowane będzie
w sytuacjach, gdy nie można zapewnić dla nich właścicieli lub zwierzęta te są chore, według opinii lekarza
weterynarii nie rokują nadziei na wyzdrowienie.
2. Zabieg usypiania będzie przeprowadzany w wyznaczonych lecznicach weterynaryjnych na podstawie
zlecenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy.
Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. Bezdomne i zabłąkane zwierzęta gospodarskie umieszcza się w gospodarstwie rolnym położonym
w Laskach Lubuskich nr 45, gmina Górzyca. Umowa z właścicielem gospodarstwa zawarta zostanie w razie
zaistnienia takiej konieczności tj. znalezienia bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego w administracyjnych
granicach gminy Górzyca lub wydania decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia dotychczasowemu
właścicielowi.
2. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły
swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina Górzyca.
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Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
1. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną.
2. Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych realizowana
jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla
zwierząt lub lekarzami weterynarii w tym zakresie.
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Załącznik Nr 1
do programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na rok 2015
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. 1 Maja 12/4
69 – 113 Górzyca
Skierowanie nr…………………..
kota dziko żyjącego na zabieg sterylizacji/kastracji

………………………………………………
imię i nazwisko osoby zgłaszającej
………………………………………………
adres zamieszkania
ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu……..
Rodzaj zabiegu:
Sterylizacja…….
Kastracja …..…..
……………………………………….
podpis pracownika Zakładu
Zatwierdzam
…………………………………………….
Podpis Kierownika Zakładu
Oświadczenie
Oświadczam, że kot/koty zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji są kotami
dziko żyjącymi.
Oświadczam, iż po wykonaniu zabiegu zaopiekuję się kotem/kotami do czasu ich wyleczenia.
……………………………………..
podpis osoby zgłaszającej kota/koty do zabiegu
Wyrażam zgodę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.), na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
jw. W celu realizacji usługi bezpłatnej sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących.

