Załącznik
do uchwały nr VII.21.2015
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 30 marca 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa na 2015 rok
WPROWADZENIE
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy
psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w
Złotowie. W schronisku dla bezdomnych zwierząt, przebywa na co dzień ok. 10 psów odłowionych z terenu
miasta Złotowa. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie,
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3) ucieczki zwierząt,
4) panujące mody na dane rasy zwierząt,
5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności.
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.
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt jest jedną z metod ograniczania bezdomności
zwierząt, dlatego też schronisko dla bezdomnych zwierząt czipuje wszystkie trafiające tam zwierzęta.
Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem
ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te
nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki
bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w
tym jej zdrowotności, Urząd Miejski w Złotowie umożliwia finansowanie zabiegów leczenia tych zwierząt.
Ponadto, wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez zapewnienie karmy,
w celu dokarmiania kotów.
Realizacja wszystkich zadań, określonych w niniejszym Programie, zmierza do ograniczenia liczby
bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt i organizacji
pozarządowych, działających na terenie Złotowa.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)

kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

2)

Programie - należy przez to rozumieć niniejszy "Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz
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Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów w 2015 roku";
3)

Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt położone w miejscowości Zlotów przy
ul. Brzozowej oraz w miejscowości Piła przy ul. Na Leszkowie i ul. Kamiennej;

4)

Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Złotowie, jednostkę organizacyjną, przy
pomocy której Burmistrz Miasta Złotowa wykonuje zadania;

5)

VET-ZOO SERWIS - należy przez to rozumieć Pana Zenona Jażdżewskiego, prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą "VET-ZOO SERWIS" lek. wet. Zenon Jażdżewski w Trzciance, adres
do doręczeń: ul. Marii Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, prowadzącego schronisko dla zwierząt, z
którym Gmina Miasto Złotów posiada w 2015 r. podpisaną umowę na realizację zadań dotyczących
bezdomnych zwierząt;

6)

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;

7)

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.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Złotowa.
2. Realizatorami Programu są:
1) Urząd;
2) VET-ZOO SERWIS;
3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Urzędem
i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Złotów.
CELE I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa oraz opieka nad
bezdomnymi zwierzętami.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
2) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
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;
§ 4. Zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Złotowa, w celu
zagwarantowania im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji, realizuje:
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1) Urząd - poprzez zlecanie przyjmowania do Schroniska bezdomnych zwierząt z terenu miasta Złotowa,
2) organizacje pozarządowe - poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
2. Gospodarstwem rolnym, zapewniającym miejsce dla zwierząt gospodarskich jest gospodarstwo Pana
Mariana Batko, Dzierzążenko 23, 77-400 Złotów.
§ 5. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Urząd poprzez zakup i wydawanie karmy zarządcom budynków lub społecznym opiekunom (karmicielom)
kotów wolno żyjących, którzy zgłoszą taką potrzebę - na zasadach określonych poniżej w ust. 2-9, oraz
poprzez zlecanie lekarzowi weterynarii leczenia kotów, które tego wymagają;
2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno
żyjącymi oraz zgłaszanie do Urzędu konieczności interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
2. Dorosłe osoby fizyczne zajmujące się dobrowolnie i bezinteresownie opieką nad kotami wolno bytującymi,
mogą zgłaszać się do Urzędu w celu złożenia stosownej deklaracji, następnie zostaną wpisani do rejestru
opiekunów kotów wolno bytujących.
3. Urząd wspiera opiekunów kotów wolno bytujących – karmicieli poprzez zapewnienie karmy, w celu
dokarmiania kotów. Warunkiem wpisu do rejestru jest wypełnienie karty karmiciela, która zawiera:
1) imię i nazwisko osoby karmiciela
2) adres zamieszkania,
3) nr telefonu kontaktowego,
4) nr dowodu osobistego,
5) adres osiedla gdzie koty są dokarmiane,

6) ilość dokarmianych kotów.
4. Karmiciel zobowiązuje się do poddania dokarmianych kotów sterylizacji lub kastracji w ramach bezpłatnej
akcji zapobiegania bezdomności zwierząt realizowanej przez Urząd w terminie do 6 miesięcy od daty
podpisania karty karmiciela kotów.
5. Karmicielem może być wyłącznie mieszkaniec Złotowa, dokarmiający koty bytujące na terenie miasta
Złotowa.
6. Karmiciel zobowiąże się na piśmie do zachowania porządku i czystości w miejscu dokarmiania kotów.
7. Warunkiem wydania karmy jest wypełnienie karty karmiciela. Niewywiązanie się z powyższego
zobowiązania skutkować będzie wykreśleniem z prowadzonego rejestru.
8. W celu propagowania przyjaznej postawy wśród mieszkańców Złotowa względem osób dokarmiających
koty wolno bytujące, wszystkich karmicieli zobowiązuje się do utrzymania w należytej czystości i schludności
miejsca dokarmiania.
9. Akcja dokarmiania kotów wolno bytujących prowadzona jest w okresie jesienno-zimowym, tj. od
1 listopada do 31 marca.
§ 6. 1. Na terenie miasta Złotowa odławianie bezdomnych zwierząt następuje w odniesieniu otrzymanych
zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących
zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
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2. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie miasta Złotowa, co do
których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmuje Urząd.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Złotowa realizuje na zlecenie Urzędu VET-ZOO
SERWIS, który jest zobowiązany do odłowienia lub odebrania bezdomnych zwierząt i przyjęcia ich do
Schroniska lub przewiezienia we wskazane przez Urząd miejsce.
§ 7. 1. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku realizuje na zlecenie Urzędu VET-ZOO
SERWIS, który jest zobowiązany, na mocy zawartej z Gminą Miasto Złotów umowy, wykonywać zabiegi
sterylizacji lub kastracji wszystkim przyjmowanym zwierzętom.
2. Osoba opiekująca się wolno żyjącymi kotami realizuje sterylizację albo kastrację kotów, poprzez zgłoszenie
do Urzędu potrzeby wykonania zabiegu i w celu potwierdzenia zlecenia zabiegu. Kot zostanie przez opiekuna
dostarczony do lekarza weterynarii i po zabiegu odebrany. Terminy dostarczania i odbioru zwierząt ustala
lekarz weterynarii. Urząd dokonuje zapłaty za wykonaną usługę bezpośrednio na rachunek bankowy lekarza
weterynarii na podstawie wystawionej i dostarczonej faktury.
§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) na zlecenie Urzędu - VET-ZOO SERWIS, który jest zobowiązany, na mocy zawartej z Gminą Miasto
Złotów umowy, prowadzić działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
3) Urząd - poprzez oddanie zwierzęcia do adopcji na zasadach i przy spełnieniu przesłanek określonych w § 9.
§ 9. 1. W przypadku adopcji jednego psa z terenu Gminy Miasto Złotów, nowy właściciel otrzyma
rekompensatę części kosztów utrzymania psa w wysokości do 500,00 zł (na zakup karmy, akcesoriów,
zabiegów weterynaryjnych).
2. Rekompensata, o której mowa w ust. 1, wypłacana będzie po podpisaniu stosownej umowy adopcyjnej
i przedstawieniu faktury za zakup akcesoriów dla psa lub za wykonanie zabiegów weterynaryjnych. Właściciel
winien wydatkować kwotę otrzymanej rekompensaty w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy
adopcyjnej.
3. Urząd kontroluje warunki, w jakich będzie przebywał pies przed adopcją oraz przez cały okres adopcji.
4. Adoptujący przez cały okres adopcji, otrzymując rekompensatę, zobowiązuje się do:
1) zapewnienia psu właściwej opieki, humanitarnego traktowania i właściwych warunków utrzymania;
2) zapewnienia psu opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz profilaktycznych szczepień ochronnych
i koniecznych zabiegów weterynaryjnych;
3) zaopatrzenia psa w obrożę;
4) zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu psa;
5) nie sprzedawania ani też nie przekazywania zwierzęcia innej osobie, a o jego zaginięciu lub padnięciu
wraz z wyjaśnieniem okoliczności, powiadomić Urząd.
5. W przypadku, gdy przeprowadzona przez Urząd kontrola wykaże, że nie zostały spełniony choćby jeden
z wymogów określonych w ust. 4, Urząd ma prawo żądać zwrotu całej wypłaconej dotychczas rekompensaty
oraz zabrać psa.
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6. Urząd odmówi oddania psa do adopcji, jeżeli wnioskujący o adopcję nie gwarantuje spełnienia warunków
określonych w ust. 4.
7. Przy realizacji programu adopcji Urząd współpracuje ze Strażą Miejską i z organizacjami zajmującymi się
opieką nad zwierzętami.
8. Ewidencja wszystkich adoptowanych psów jest prowadzona przez Urząd.
§ 10. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) VET-ZOO SERWIS, który dokonuje zabiegów usypiania ślepych miotów;
2) Urząd poprzez finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których
właściciele zamieszkują na terenie miasta Złotowa.
2. Realizacja usypiania odbywa się na poniższych zasadach:
1) Urząd zapewnia właścicielom psów i kotów, finansowanie w wysokości 100% kosztów usypiania ślepych
miotów zwierząt,
2) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu usypiania ślepych miotów, zobowiązany jest do:
a) przedłożenia w Urzędzie wypełnionego oświadczenia, w którym potwierdza spełnienie warunków
dofinansowania, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
wynikających z realizacji Programu,
b) dostarczenia zwierzęcia do Schroniska,
3) Urząd dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na rachunek bankowy VET-ZOO SERWIS, na
podstawie faktury wystawionej przez VET-ZOO SERWIS oraz oświadczenia wskazanego w pkt 2 lit. a.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizuje Urząd poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w osobie Pana Zenona Jażdżewskiego.
Zgłoszenie konieczności zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w takich przypadkach następuje
bezpośrednio Urzędowi, bądź pośrednio - za pośrednictwem Policji.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w kwocie 44.000,00 zł zabezpieczone są
w budżecie Gminy Miasto Złotów i wydatkowane będą poprzez:
1) zlecanie usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
2) zlecanie usług i dostaw, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro, na podstawie zarządzenia nr 57.2014
Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 09 maja 2014 r.,
3) udzielenie dotacji na wniosek organizacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
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