Projekt

UCHWAŁA NR __/__/2019
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
z dnia __ maja 2019 r.
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na obszarze Gminy Miasto Reda na rok 2019”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1, 2, 3, 3a, 4 i 5 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.122)
Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasto Reda na rok 2019”, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 marca 2019 r. w
sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na obszarze Gminy Miasto Reda na rok 2019”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie
Kazimierz Okrój

Załącznik do Uchwały Nr __/___/2019
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia __ maja 2019 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA OBSZARZE GMINY MIASTO REDA NA ROK 2019
Rozdział 1.
Cele i ogólne założenia Programu
§ 1. Gmina Miasto Reda, zwana dalej „Gminą”, przyjmuje następujące cele „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasto Reda
na rok 2019”, zwanego dalej „Programem”:
1) ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy,
2) zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno
żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych miasta Redy.
§ 2. Gmina przyjmuje następujące kierunki działania w zakresie bezdomności zwierząt w mieście
Reda:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) sterylizację albo kastrację zwierząt w tym obligatoryjną sterylizację lub kastrację dla zwierząt
przebywających w schronisku,
5) poszukiwanie 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,
9) plan znakowania zwierząt,
10) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 2.
Zapewnienie schronienia dla bezdomnych i wolno żyjących zwierząt
§ 3. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest na
mocy porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 21 grudnia 2018 r. pomiędzy Gminą Miasta
Gdyni a Gminą Miasto Reda w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Gdyni zadania własnego Gminy
dotyczącego zapobiegania bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie
zwierząt w zakresie odławiania psów i zapewnienia im opieki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
„Ciapkowo” w Gdyni, a także sterylizacji lub kastracji, poszukiwania właścicieli oraz usypiania
ślepych miotów.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, prowadzone jest w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
„Ciapkowo” w Gdyni, ul. Małokacka 3A, zwanym dalej „Schroniskiem”, zapewniającym:
1) właściwe warunki egzystencji, zgodne z potrzebami gatunku, rasy, płci i wieku,
2) przyjmowanie i przetrzymywanie zagubionych, zabłąkanych, porzuconych lub z innych przyczyn
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy,
3) właściwą opiekę weterynaryjną dla zwierząt,
4) właściwą pielęgnację i profilaktykę w zapobieganiu chorobom zakaźnym zwierząt,
5) właściwe żywienie i optymalne warunki bytowe dla zwierząt,
5) personel do bezpośredniej obsługi zwierząt.
3. Gmina zapewnia opiekę i schronienie m.in. kotom wolno żyjącym poprzez Gabinet Weterynaryjny
Dariusz Hilla przy ul. Jesionowej 5 w Redzie, świadczący usługi na rzecz Gminy, zwany dalej
„Gabinetem weterynaryjnym” oraz poprzez społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, zwanych
dalej „Opiekunami kotów”, przy współudziale organizacji społecznych, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 4. 1. Gmina, z udziałem Gabinetu weterynaryjnego, realizuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w
tym ich dokarmianie poprzez:
1) organizowanie tymczasowej opieki, w tym zapewnienie chorym wolno żyjącym kotom opieki
weterynaryjnej,
2) zapewnienie opieki weterynaryjnej kotom wolno żyjącym, które brały udział w wypadkach
drogowych i innych zdarzeniach losowych,
3) wykonywanie sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów,
4) usypianie ślepych miotów.
2. Gmina realizuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie również poprzez:
1) finansowanie dokarmiania kotów wolno żyjących,
2) zapewnienie domków dla kotów wolno żyjących,
3) prowadzenie rejestru opiekunów kotów wolno żyjących w Redzie, zwanego dalej „Rejestrem”,
4) tworzenie warunków do godnego współistnienia wolno żyjących kotów i mieszkańców Gminy.
3. Po zakończeniu leczenia, przeprowadzeniu sterylizacji lub kastracji koty wolno żyjące umieszczane
są w miejscu, z którego zostały odłowione.
4. Osoba stale dokarmiająca koty wolno żyjące, która zarejestruje się w Urzędzie Miasta w Redzie i
uzyska status Opiekuna kotów, ma prawo do zwrotu części kosztów dokarmiania wolno żyjących
kotów na mocy zawartej umowy.
5. Gmina realizuje działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 w ramach posiadanych środków
finansowych w budżecie Miasta Redy na rok 2019.
Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt Gmina realizuje poprzez:
1) wyłapywanie w sposób stały, zwierząt bezdomnych i gospodarskich błąkających się, pozostających
bez właściciela oraz tych, które uciekły lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma
możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało,
2) podejmowanie przez Urząd Miasta w Redzie i Komisariat Policji w Redzie zgłoszeń dotyczących
potrzeby wyłapywania zwierząt bezdomnych oraz prowadzenie działań w zakresie wyłapywania
zwierząt przez podmiot działający na rzecz Gminy.
2. Zgłoszenia mieszkańców Gminy dotyczące konieczności odłowienia zwierząt, przyjmowane są
przez Urząd Miasta w Redzie w godzinach urzędowania oraz Komisariat Policji w Redzie, a po
sprawdzeniu ich zasadności przekazywane podmiotowi wyznaczonemu do odławiania zwierząt bądź
gospodarstwu rolnemu, o którym mowa w § 9.
3. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy podlegają
stałemu odławianiu przez: Schronisko, zajmujące się psami bezdomnymi oraz firmę realizującą na
rzecz Gminy usługę względem pozostałych zwierząt.
4. Odławianie zwierząt z terenu Gminy realizują podmioty spełniające wymagania ustawy o ochronie
zwierząt i będące pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, przy użyciu:
1) specjalistycznego sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, i
nie zadaje im cierpienia;
2) środków do przewozu zwierząt, tj. pojazdów spełniających wymagania ustawowe w tym zakresie.
5. Odłowione zwierzęta bezdomne są przewożone do podmiotu nadzorowanego przez Inspekcję
Weterynaryjną, który zapewni im całodobową opiekę, tj. do Schroniska, o którym mowa w § 3 ust. 1
lub do Gabinetu weterynaryjnego, o którym mowa w § 3 ust. 3.
6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego
w § 9.
7. Po odłowieniu zwierzętom zapewnia się m.in.:
1) ocenę stanu zdrowia przez lekarza weterynarii,
2) pomoc lekarsko-weterynaryjną,
3) pobyt w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,
4) odpowiednie pożywienie,
5) dostęp do świeżej wody,
6)ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
Rozdział 5.
Sterylizacja lub kastracja zwierząt

§ 6. Sterylizację lub kastrację zwierząt, u których nie istnieją przeciwwskazania do wykonania w/w
zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek Gmina realizuje poprzez:
1) wykonywanie obligatoryjnych zabiegów sterylizacji lub kastracji psów przebywających w
Schronisku,
2) wykonywanie obligatoryjnych zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących
przebywających w Gabinecie weterynaryjnym,
3) wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących dostarczonych do
Gabinetu weterynaryjnego przez Opiekunów kotów lub innych mieszkańców, w uzgodnieniu z
Urzędem Miasta w Redzie,
4) prowadzenie przez Schronisko i Gabinet weterynaryjny, przy współudziale m.in. Urzędu Miasta w
Redzie, działań edukacyjnych promujących sterylizację lub kastrację zwierząt jako
najskuteczniejszą metodę walki ze zwiększoną populacją zwierząt niechcianych.
Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 7. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy odbywa się poprzez:
1) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych przez osoby zdolne zapewnić im należyte warunki
bytowania,
2) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,
3) prowadzenie przez Schronisko strony internetowej dotyczącej adopcji zwierząt ze Schroniska.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są realizowane przez podmioty świadczące usługi związane ze
zwierzętami na rzecz Gminy, w tym Schronisko, wolontariuszy, media i organizacje społeczne,
przy współudziale Urzędu Miasta w Redzie.
Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów
§ 8. Celem ograniczenia ilości zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących, Gmina, za
pośrednictwem Schroniska lub Gabinetu weterynaryjnego, realizuje zabiegi usypiania ślepych
miotów, dla których nie ma możliwości zapewnienia właścicieli.
Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 9. 1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy zapewnia się opiekę, poprzez
umieszczenie ich w gospodarstwie rolnym przy ul. Rzecznej 9A w Redzie, które jest zobowiązane do
zapewnienia warunków do przyjęcia zwierząt gospodarskich, m.in. w zakresie schronienia,
wyżywienia i opieki weterynaryjnej.
2. Koszty związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, ponoszone są
przez Gminę.
Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
§ 10. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń komunikacyjnych z
udziałem zwierząt w drodze dyżuru lekarza weterynarii: w Schronisku – na potrzeby psów i w
Gabinecie weterynaryjnym – na potrzeby pozostałych zwierząt.
Rozdział 10.
Plan znakowania zwierząt
§ 11. 1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne psy oraz zmniejszenia
ich bezdomności Gmina realizuje plan znakowania zwierząt, w ramach którego:
1) właścicielom psów zapewnia się dobrowolne i bezpłatne elektroniczne oznakowanie psów przez
wszczepienie identyfikatorów-transponderów, w gabinetach, których wykaz podaje się do
publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie,
2) zapewnia się znakowanie psów bezdomnych w Schronisku przez wszczepienie
identyfikatorów-transponderów przed przekazaniem do adopcji i zarejestrowanie zwierzęcia na
nowego właściciela – osobę adoptującą.

2. Plan elektronicznego znakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy,
prowadzony jest na następujących zasadach:
1) w celu wykonania usługi wszczepienia identyfikatorów–transponderów właściciel psa okazuje
w gabinecie weterynaryjnym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 aktualny dowód szczepienia
zwierzęcia przeciwko wściekliźnie i wypełnia formularz zgłoszeniowy do bazy danych,
2) Gmina pokrywa koszty usługi, o których mowa w pkt 1 do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na ten cel,
3) Gmina lub gabinety, o których mowa w ust. 1 pkt 1 prowadzą bazę trwałego oznakowania psów
z obszaru Gminy,
4) pracownikom Urzędu Miasta w Redzie, funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Redzie oraz
podmiotom, działającym w ramach umów zawartych z Gminą, umożliwia się identyfikację
numeru wszczepionego identyfikatora-transpondera.
3. Zaleca się dokonanie oznakowania zwierzęcia w terminie 14 dni od dnia jego nabycia, a w
przypadku szczeniąt trwałe oznakowanie należy wykonać przed pierwszym szczepieniem przeciwko
wściekliźnie, które powinno nastąpić nie wcześniej niż po ukończeniu przez psa trzeciego miesiąca
życia.
4. W celu aktualizacji bazy trwałego oznakowania właściciel psa zobowiązany jest zgłosić wszelkie
zmiany o stanie posiadania psa, w tym dotyczące zmiany właściciela, zaginięcia lub zgony psa, do
Urzędu Miasta w Redzie.
Rozdział 11.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt
§ 12. 1. Realizacja Programu w zakresie zmniejszania liczebności bezdomnych zwierząt polega na:
1) obligatoryjnym przeprowadzaniu zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do
Schroniska z terenu Gminy, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do
wykonania tych zabiegów,
2) sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących,
3) usypianiu ślepych miotów zwierząt, dla których nie ma możliwości zapewnienia właścicieli,
4) wszczepianiu psom identyfikatorów – transponderów,
5) prowadzeniu bazy trwałego oznakowania psów,
6) prowadzeniu akcji poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
7) edukacji mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 wykonywane są na koszt Gminy w gabinetach
weterynaryjnych, które świadczą usługi na rzecz Gminy na podstawie stosownych umów i
porozumień.
3. Podaje się do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w
Redzie wykaz gabinetów weterynaryjnych, o których mowa w ust. 2.
Rozdział 12.
Edukacja mieszkańców
§ 13. 1. Gmina wraz ze Schroniskiem, gabinetami weterynaryjnymi działającymi na rzecz Gminy oraz
organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, prowadzi
działania informacyjne i edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz znakowania
zwierząt, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 za pośrednictwem miejskich kanałów
informacyjnych, m.in. Biuletynu Informacji Publicznej, strony internetowej www.reda.pl oraz profilu
Miasto Reda na portalu społecznościowym Facebook.
Rozdział 13.
Finansowanie Programu
§ 14. 1. Na realizację niniejszego Programu przeznacza się z budżetu Miasta Redy na rok 2019
następujące środki finansowe:
1) 80.500 zł – na realizację zadań wynikających z porozumienia międzygminnego zawartego w dniu
21 grudnia 2018 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Miasto Reda w sprawie przyjęcia przez
Gminę Miasta Gdyni zadania własnego Gminy Miasta Redy dotyczącego zapobiegania
bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt w zakresie

odławiania psów i zapewnienia im opieki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w
Gdyni, a także sterylizacji lub kastracji, poszukiwania właścicieli oraz usypiania ślepych miotów,
2) 34.000 zł - m.in. na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
usypianie ślepych miotów, sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących (zadań realizowanych w
ramach kompleksowej usługi obejmującej: usługi weterynaryjne wykonywane na wolno żyjących,
dzikich zwierzętach wraz z ich wyłapywaniem na terenie Gminy Miasto Reda (usługi
weterynaryjne dot. chorych i rannych zwierząt poza psami bezdomnymi, w tym rannych w
wypadkach komunikacyjnych) oraz usługi związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa w
związku z zachowaniem wolno żyjących, dzikich zwierząt),
3) 24.000 zł - zakup karmy dla wolno żyjących kotów,
4) 1.800 zł - zakup domków dla kotów,
5) 700 zł - zakup i wszczepianie identyfikatorów – transponderów do znakowania zwierząt,
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, będą wydatkowane w sposób zgodny z ustawą
o finansach publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.

