PROJEKT
Uchwała Nr
/2017
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia …………… 2017 roku
W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Reda na rok 20167
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) Rada Miejska w Redzie
przyjmuje :
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miasto Reda na rok 2017 następującej treści :
Rozdział 1.
Cele programu i ogólne założenia
§1
Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie
zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Reda oraz zapewnienie właściwej
opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom,
przebywającym w granicach administracyjnych miasta Reda.
§2
1. „Bezdomne zwierzę” oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie, które zostało porzucone,
uciekło, bądź zabłąkało się i nie ma możliwości ustalenia jego właściciela.
2. Powyższy punkt nie dotyczy żyjących na wolności kotów.
§3
W ramach Programu realizowane będą zadania obejmujące :
1) znakowanie psów w sposób umożliwiający ich identyfikację i kontakt z właścicielem,
2) obowiązkową sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych, znajdujących się w Schronisku
z terenu miasta Redy,
3) usypianie ślepych miotów,
4) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto Reda poprzez umieszczanie
zwierząt domowych w Ośrodku Tresury Psów, Hotel i Schronisko dla Psów „BAJER” w
Małoszycach, 84-302 Lębork 4, z którym Gmina Miasto Reda zawarła umowę, zwanym dalej
„schroniskiem”,
5) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Miasto Reda poprzez
umieszczanie w gospodarstwie rolnym p. Mieczysława Szreder przy ul. Kazimierskiej 96 w
Redzie, zwanym dalej „gospodarstwem”,
6) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
7) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
8) odławianie bezdomnych zwierząt,
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
10) edukację mieszkańców Redy w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 2
Znakowanie zwierząt
§4
1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne psy oraz zmniejszeniu ich
bezdomności zaleca się, w terminie 14 dni od chwili nabycia psa trwałe jego oznakowanie
poprzez wykonanie tatuażu lub wszczepienie identyfikatorów – transponderów i umożliwienie
kontroli numeru wszczepionego identyfikatora pracownikom samorządu gminy,
funkcjonariuszom Policji oraz osobom trzecim działającym w ramach umów zawartych z Gminą
Miasto Reda.
3. W przypadku szczeniąt trwałe oznakowanie należy wykonać przed pierwszym szczepieniem
przeciwko wściekliźnie, które powinno być wykonane po ukończeniu przez psa trzeciego
miesiąca życia ( nie wcześniej ).
4. W celu aktualizacji bazy danych właściciel psa powinien zgłosić wszelkie zmiany o stanie
posiadania psa do Urzędu Miasta w Redzie (zmiana właściciela, zaginięcie, zgon psa i inne).
5. Burmistrz Miasta Redy lub osoba trzecia działająca na zlecenie Gminy Miasto Reda prowadzi
bazę trwałego oznakowania psów z obszaru Gminy Miasto Reda.
§5
Gmina Miasto Reda realizuje program elektronicznego znakowania psów, których właściciele
zamieszkują na terenie Redy na poniższych zasadach :
1) W celu wykonania usługi czipowania właściciel zwierzęcia w gabinecie weterynaryjnym okazuje
aktualny dowód szczepienia przeciwko wściekliźnie i wypełnia formularz zgłoszeniowy bazy
danych.
2) Gmina Miasto Reda pokrywa w całości koszty czipowania właścicielom psów we współpracy
z lekarzami weterynarii.
Rozdział 3
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt
§6
1. Realizacja Programu w zakresie zmniejszania liczebności bezdomnych zwierząt polega na :
1) obligatoryjnym przeprowadzaniu zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do
schroniska z terenu Gminy Miasto Reda, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek,
2) sterylizacji lub kastracji kotów bezdomnych i wolno żyjących,
3) usypianiu ślepych miotów zwierząt, dla których nie ma możliwości zapewnienia właścicieli,
4) wszczepianiu psom z terenu Gminy Miasto Reda identyfikatorów (transponderów),
5) prowadzeniu ewidencji oznakowanych psów z terenu Gminy Miasto Reda,
6) prowadzeniu akcji poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-4 będą wykonywane na koszt Gminy Miasto Reda
w gabinetach weterynaryjnych, z którymi Gmina Miasto Reda podpisała umowę na wykonanie
tego typu zabiegów.
3. Adresy gabinetów weterynaryjnych, o których mowa w ust. 2 będą umieszczone na stronie
internetowej Urzędu Miasta w Redzie.

Rozdział 4
Odławianie bezdomnych zwierząt
§7
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 pozostawało.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta Reda
podlegają stałemu odławianiu – zgłoszenia od mieszkańców Miasta o bezdomnych zwierzętach
przyjmuje Komisariat Policji w Redzie oraz w godzinach urzędowania Urząd Miasta w Redzie.
3. Policja lub pracownik Urzędu Miasta w Redzie po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego
zasadności informuje podmiot wybrany do odławiania zwierząt bądź gospodarstwo rolne, o
którym mowa w § 3 pkt. 5. o konieczności odłowienia zwierzęcia.
4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie wykonywane przez podmiot uprawniony, spełniający
wymagania ustawy o ochronie zwierząt oraz będący pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej,
z którym Gmina Miasto Reda zawarła umowę.
5. Odławianie zwierząt bezdomnych będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu,
który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie
zadawał im cierpienia.
6. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie
zwierząt.
§8
Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska wskazanego w § 3 pkt. 4.
będącego pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, które zapewni im bezterminową, całodobową
opiekę.
§9
Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego
w § 3 pkt. 5.
§ 10
Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom :
1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii,
2) pomocy lekarsko-weterynaryjnej,
3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę.
§ 11
Zwierzętom przebywającym w schronisku zapewnia ono właściwą opiekę, w szczególności :
1) odpowiednie pożywienie i dostęp do świeżej wody,
2)ochronę przed warunkami atmosferycznymi,
3) całodobową opiekę weterynaryjną.
Rozdział 5
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 12
1. Po 21 dniach od wyłapania i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych,
w przypadku gdy nie odnajdzie się dotychczasowy właściciel lub opiekun, zwierzęta mogą być
oddane do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem.
2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie będzie umieszczony link do strony schroniska.

§ 13
Schronisko wskazane w § 3 pkt. 4. w sposób stały, za pomocą dostępnych środków komunikacji np.
internetu poszukuje dotychczasowych lub nowych właścicieli bezdomnych zwierząt domowych
i gospodarskich.
Rozdział 6
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla zwierząt gospodarskich
§ 14
1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Miasto Reda zapewnia się miejsce w
gospodarstwie rolnym określonym w § 3 pkt.5.
2. Gospodarstwo rolne spełnia warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich, zapewniając im
schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną.
3. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn
utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina Miasto Reda. W przypadku, gdy
możliwym jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia gospodarskiego kosztami zapewnienia
opieki obciążony zostanie właściciel niniejszego zwierzęcia.
Rozdział 7
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§ 15
Gmina Miasto Reda otacza opieką wolno żyjące koty poprzez :
1) zapewnienie chorym wolno żyjącym kotom opieki weterynaryjnej, poprzez zawarcie umowy
z gabinetem weterynaryjnym,
2) leczenie zwierząt chorych oraz potrąconych w wypadkach komunikacyjnych,
3) wykonywanie sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów,
4) usypiania ślepych miotów.
§ 16
Po zakończeniu leczenia lub przeprowadzeniu sterylizacji i kastracji wolno żyjące koty
umieszczane są w miejscu, z którego zostały odłowione.
§ 17
1. Osoba stale i regularnie dokarmiająca wolno żyjące koty, zwana dalej „opiekunem kotów”, może
zarejestrować się w Urzędzie Miasta w Redzie.
2. Zarejestrowany opiekun kotów ma prawo do zwrotu części kosztów dokarmiania wolno żyjących
kotów w ramach posiadanych przez Gminę Miasto Reda środków finansowych w budżecie miasta
na rok 2017.
3. Gmina Miasto Reda prowadzi rejestr „opiekunów kotów”.
Rozdział 8
Opieka weterynaryjna
§ 18
1. W przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, które wymagają natychmiastowej pomocy Gmina Miasto Reda zapewnia i finansuje tym zwierzętom całodobową
opiekę weterynaryjną.
2. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia Gminie Miasto
Reda poniesionych kosztów leczenia.

3. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
prowadzona jest na podstawie umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym w Redzie przy
ul. Jesionowej 5.
Rozdział 9
Edukacja mieszkańców
§ 19
Gmina Miasto Reda w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania
sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 10
Finansowanie Programu
§ 20
1. W budżecie Gminy Miasto Reda na rok 2017 zabezpieczono środki finansowe przeznaczone na
realizację zadań wynikających z niniejszego Programu w wysokości 146 684,00 zł.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, będą wydatkowane w sposób zgodny z ustawą
o finansach publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.
Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 21
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.
§ 22
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

