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P UCHWALA Nr XXVII/138/13 

RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 
z dnia 21 marca 2013 r. 

w sprawie przyj^cia „Programu opieki nad zwierzftami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierzat na terenie miasta Chojnowa na rok 2013". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym ( Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) i art. 1 la ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U . z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z pozn. zm.) Rada Miejska 
Chojnowa uchwala, co nast^puje: 

§ l.Przyjmuje si? „Program opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierzat na terenie miasta Chojnowa na rok 2013" w brzmieniu okreslonym 
w zat^czniku do uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodnic2^^cy 
Rady Miej^i^i^jChojnowa 

onski 



^ 

Z a ^ c z n i k do Uchwaty nr X X V I I / 1 3 8 / 13 
Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 21 marca 2013 r. 

Program opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierzat na terenie miasta Chojnowa na rok 2013. 

Wprowadzenie 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierzat domowych przebywaj^cych 
^ w granicach administracyjnych Miasta Chojnowa, w szczegolnosci psow i kotow, w tym kotow 

wolno zyj^^cych oraz zwierzat gospodarskich. 
Wi^kszosc dziatah okreslonych w programie dotyczy psow i kotow, poniewaz skala 

bezdomnosci tych zwierzat jest w Miescie Chojnow najwi?ksza. 
Koty wolno zyj^ce, bytujq ĉe glownie w piwnicach budynkow mieszkalnych, sq. elementem 

ekosystemu miejskiego, a ich obecnosc zapobiega rozprzestrzenianiu si? gryzoni (myszy 
i szczurow). Koty te nie s^ zwierz?tami bezdomnymi, dlatego nie nalezy ich wylapywac ani 
wywozic, lecz stwarzac warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. 

Za problem bezdomnosci zwierzat odpowiedzialnosc ponosi czlowiek i to on powinien 
zmienic swoje postawy i post?powanie, aby sytuacja mogta ulec poprawie. Los zwierzat zalezy 
calkowicie od swiadomych odpowiedzialnych dzialah ludzi, ktorzy swoim post?powaniem 
wobec zwierzat daĵ ^ wyraz poszanowaniu zasad humanitaryzmu i jednoczesnie swiadectwo 
wtasnego czlowieczehstwa. 
Przeciwdzialac bezdomnosci moze kazdy, a zapewnienie opieki bezdomnym zwierz?tom nalezy 
do zadah wlasnych miasta i jest regulowane ustawowo. 

Nowelizacja ustawy z dnia 16 wrzesnia 2011 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierzat 
oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i porzq^dku w gminach (Dz.U. z 2011 r. Nr 230 poz.1373), 
dostrzegaj^c narastaj^cy problem bezdomnosci, koniecznosci jej skutecznego zapobiegania, 
poszerza katalog obowi^zkowych elementow gminnego programu opieki nad zwierz?tami 
bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomnosci. 

Program opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na 
terenie miasta Chojnowa ma w swoim zatozeniu pomoc Miastu uporz^dkowac problematyk? 
zwierzat bezdomnych m.in. poprzez analiz? proponowanych rozwi^^zah i sposobow ich 
realizacji. Wykonanie zalozeh programu i jego kontrola spoczywa na Miescie. 
Realizacja wszystkich zadah, okreslonych w programie, zmierza do ograniczenia liczby 
bezdomnych zwierzat trafiaj^cych pod opiek? Schroniska dla Bezdomnych Zwierzat. 

Postanowienia ogoine 

§ 1. Ilekroc jest mowa o: 
1) kotach wolno zyj^cych - nalezy przez to rozumiec koty urodzone lub zyĵ ĉe na 

wolnosci (zyj^ce w otoczeniu czlowieka w stanie dzikim); 
2) spolecznym karmicielu - nalezy przez to rozumiec osoby dzialaj^ce na rzecz zwierzat 

na obszarze miasta Chojnow (osoby dokarmiaj^ce koty wolno zyĵ ^ce); 



Realizatorzy programu 

§ 2. Realizacj? Programu prowadzi Miasto Chojnow wspoldzialaj^c w szczegolnosci z: 
1) jednostkami organizacyjnymi Miasta, w szczegolnosci Chojnowskim Zakladem 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; 
2) Komend^ Miejsk^ Policji Komisariatem w Chojnowie. Komend^ Miejskq^ w Legnicy 

Jednostk^ Ratowniczo-Gasnicz^ Pahstwowej Strazy Pozarnej Nr 3 w Chojnowie, 
Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Legnicy, lekarzami weterynarii w Chojnowie; 

3) organizacjami spotecznymi,w tym w szczegolnosci z organizacjami pozytku publicznego, 
ktorych statutowym celem dzialania jest opieka nad zwierz^tami; 

4) kolem lowieckim ..Sokot" dziataj^cym na terenie miasta; 
5) schroniskiem, ktore b?dzie przyjmowac zwierz^ta bezdomne; 
6) spotecznymi karmicielami . 

Cel i zadania programu 

§ 3. Celem niniejszego Programu jest zapobieganie bezdomnosci zwierzat na terenie Miasta 
Chojnowa, poprzez: 

1) edukacj? spoleczehstwa w zakresie obowi^zkow spoczywaj^cych 
na wlascicielach domowych psow i kotow; 

2) promowanie prawidlowych postaw i zachowah czlowieka w stosunku do zwierzat; 
3) zapewnienie bezdomnym zwierz^tom miejsca w schronisku dla zwierzat; 
4) opiek? nad wolno zyj^cymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
5) odlawianie bezdomnych zwierzqt: 
6) obligatoryjn^ sterylizacj? albo kastracj? zwierzat w schronisku dla zwierzat; 
7) usypianie slepych miotow; 
8) ograniczenie populacji bezdomnych zwierzat oraz kotow wolno zyj^cych poprzez 

kastracj? i sterylizacj?; 
9) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienie miejsca dla zwierzat gospodarskich; 

10) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeh drogowych 
z udzialem zwierzat; 

11) poprawa bezpieczehstwa i porz^dku publicznego. 

Edukacja mieszkancow 

§4.1 .Edukacja spoleczehstwa miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierzat 
i sposobow zapobiegania ich bezdomnosci odbywac si^ b^dzie poprzez: 

1) organizowanie wspolnie z placowkami oswiatowymi, kulturalnymi, organizacjami 
pozarz^dowymi, osobami prawnymi i fizycznymi akcji, konkursow, spotkah 
edukacyjnych i innych form edukacyjnych dla dzieci, mlodziezy i dorostych 
na temat humanitarnego traktowania zwierzat, zapobiegania bezdomnosci, praw 
i obowi^zkow wynikaj^cych z faktu posiadania zwierz^cia (ogloszenia podawane 
do publicznej wiadomosci na tablicach ogloszeh w sposob zwyczajowo przyj^ty, 
na stronach internetowych Urz^du Miejskiego w Chojnowie); 

2) promowanie w formie artykulow prasowych dzialah okreslonych niniejszym 
programem (Gazeta Chojnowska); 

3) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomnosci zwierzat. 

2. Poprawa bezpieczehstwa i porz^dku publicznego na terenie miasta realizowana b^dzie przez: 
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1) egzekwowanie przepisow prawa lokalnego w zakresie obowi^zkow wlascicieli zwierzat, 
okreslonych przepisami o utrzymaniu czystosci i porz^dku w miescie oraz innych 
obowic^zkow ustalonych przepisami; 

2) egzekwowanie, we wspotpracy z inspekcj^ weterynaryjn^ obowi^zku wykonywania 
corocznego szczepienia psow przeciw wsciekliznie; 

Opieka nad zwierz^tami 

§ 5.1 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierz^tom z terenu miasta Chojnowa polega na: 
1) odtawianiu z terenu miasta bezdomnych psow, zagubionych, wal^saj^cych si?, 

pozostaj^cych bez opieki wtasciciela i umieszczeniu ich w schronisku; 
2) poszukiwaniu wspolnie z organizacjami opieki nad zwierz^tami, wolontariuszami 

i innymi osobami nowych wlascicieli dla zwierzat bezdomnych; 
3) podejmowaniu interwencji w sprawach dotycz^cych traktowania zwierzat niezgodnie 

z przepisami ustawy; 
4) wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzat gospodarskich; 

' 5) tworzeniu rejestru tzw. Spolecznych karmicieli zwierzat ,a w szczegolnosci kotow. 
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno zyj^cymi, w tym opieki lekarskiej oraz ich dokarmianie 
polega na: 

1) podejmowaniu interwencji w sprawach kotow wolno zyj^cych; 
2) wspolpracy z zakladami leczniczymi w Chojnowie ,w przypadku potrzeby podj^cia 

leczenia kotow wolno zyj^cych ( wydawanie zleceh na ich leczenie i pokrycie kosztow 
leczenia z budzetu Miasta); 

3) wspolpracy z karmicielami kotow wolno zyj^cych; 
4) zapewnieniu dokarmiania oraz zapewnieniu im wody pitnej w miejscach ich przebywania. 

§ 6.1. Odtawianie bezdomnych zwierzat z terenu miasta realizuje podmiot uprawniony posiadaj^cy 
odpowiednie kwalifikacje i sprz^t, na zlecenie i koszt Miasta; 
2. Bezdomne odtowione zwierz^ta dostarczane do schroniska pozostajq_ pod opiek^ schroniska, 
po wczesniejszym uzgodnieniu z kierownikiem schroniska. 
3. W przypadku odtowionych zwierzat rannych opiek? lekarsk^ nad zwierz^tami przejmuje 
na zlecenie Miasta zaktad leczniczy. 

4. Bezdomne, zaniedbane zwierz^ta gospodarskie przewozone s^ do gospodarstwa rolnego, 
^ 0 ktorym mowa w § 3 pkt 9 Programu , co zostanie poprzedzone wzajemnym porozumieniem 

pomi^dzy Miastem a rolnikiem. 
5. W sytuacji braku umowy z podmiotem wykonuj^cym ustugi odtowu i transportu zwierzat lub 
braku mozliwosci wykonania ustugi przez podmiot, z ktorym zostata zawarta w tym zakresie 
umowa, Miasto zleca ustugi dost^pnemu w danym czasie podmiotowi posiadaj^cemu odpowiednie 
kwalifikacje. 
6. W sytuacji braku mozliwosci przekazania bezdomnego zwierz^cia do schroniska (np. z powodu 
braku miejsc), z ktorym Miasto Chojnow zawarto stosown^ umow? wspotpracy, zwierz^ta 
zostan^ przekazane na podstawie zlecenia do najblizszego dost^pnego osrodka sprawuj^cego stat^ 
opiek? nad bezdomnymi zwierz^tami. 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierzat 

§7.0graniczenie populacji bezdomnych zwierze t̂ poprzez sterylizacj? i kastracj? zwierzat 
domowych, w szczegolnosci psow i kotow, realizuj^: 

1) Miasto poprzez prowadzenie akcji zach^caj^cej wlascicieli psow i kotow do 
wykonywania zabiegow sterylizacji i kastracji, przy petnej odptatnosci kosztow zabiegow 
ponoszonych przez wlascicieli; 
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2) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegow sterylizacji i kastracji 
zwierzat przyj^tych do Schroniska, z wyj^tkiem zwierzat, u ktorych istniej^ 
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegow, z uwagi na stan zdrowia lub wiek; 

3) Miasto poprzez wydawanie zarz^dcom nieruchomosci, czionkom organizacji spolecznych, 
spolecznym karmicielom kotow wolno zyj^cych skierowan na zabiegi usypiania slepych 
miotow. sterylizacji i kastracji, w zakladzie leczniczym dla zwierzat, z ktorym zostanie 
zawarta umowa na dokonywanie zabiegow; 

4) uspieniu mog^ podlegac wyl^cznie zwierz^ta, ktore s^ jeszcze slepe i nie ma mozliwosci 
zapewnienia dla nich wlascicieli; 

5) po wykonaniu zabiegu koty b^d^ wypuszczane w miejscu ich wczesniejszego pochwycenia 
lub w uzasadnionych przypadkach umieszczane w schronisku. 

Finansowanie programu 

§ 8. Srodki finansowe na realizacja dzialah wynikaj^cych z programu w kwocie 30.000,00 zl 
zabezpieczone s^ w budzecie Miasta na 2013 r. 
§ 9.Srodki finansowe wydatkowane b^d^ w oparciu o regulamin udzielania zamowieh 
publicznych, stanowiq^cy zal^cznik do Zarz^dzenia Nr 17/2011 Burmistrza Miasta z dnia 
17.03.2011 r. 

\ 


