
UCHWAŁA NR VIII/66/19
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Chełmża w 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art 11 ust. 1 i 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122), po uzyskaniu opinii o projekcie uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Chełmża w 2019 r. Program stanowi załącznik do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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Załącznik do uchwały Nr VIII/66/19

Rady Gminy Chełmża

z dnia 26 marca 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Chełmża w 2019 r.

§ 1. 1. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Chełmża w 2019 r. zwanego dalej Programem jest zapobieganie bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Chełmża zwanej dalej Gminą oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Program określa zadania priorytetowe związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
z zapobieganiem bezdomności zwierząt.

Program realizują:

1) Wójt Gminy Chełmża poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt;

2) schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;

3) organizacje społeczne, których celem jest ochrona zwierząt;

4) placówki oświatowe poprzez edukację mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania 
zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.

§ 2. 1. Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane i doprowadzane do Schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Toruniu przy ul. Przybyszewskiego 3. Z prowadzącym je Gmina Chełmża zawiera umowę na korzystanie 
z usług. Zwierzęta będą wyłapywane przez pracowników schroniska.

2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca oraz opieki w schronisku dla zwierząt z terenu Gminy 
realizowane będzie poprzez:

1) przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach pod wskazany przez Wójta Gminy kontakt:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - kierownik 739 000 119,

- Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pracownik 56 675 60 76 wew. 54;

2) odławianie (zbieranie) na terenie Gminy psów bezdomnych, zagubionych, lub pozbawionych opieki 
właściciela, po zgłoszeniu pracownikom wskazanym w ust. 2 pkt 1 którzy powiadamiają właściwe służby;

3) umożliwianie przekazywania pod tymczasową opiekę organizacji opieki nad zwierzętami, które w wyniku 
wypadków losowych utraciły właściciela lub opieka przez niego jest niemożliwa (zgon właściciela, 
przebywanie w szpitalu itp.).

§ 3. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt następowało będzie poprzez sterylizację albo kastrację 
zwierząt przekazywanych do schroniska oraz usypanie ślepych miotów.

2. Schronisko obligatoryjnie przeprowadzać będzie zabiegi sterylizacji albo kastracji zwierząt przyjętych do 
schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania takich zabiegów z uwagi 
na stan zdrowia. Usypianie ślepych miotów wykonywać będzie podmiot z którym zawarto umowę.

§ 4. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie poprzez:

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych, 
poprzez realizację zadań publicznych;

3) odławianie bezdomnych kotów.

2. Karmę i dokarmianie wolno żyjących kotów zabezpieczać i realizować będzie Urząd Gminy Chełmża.

§ 5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez:
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1) schronisko dla zwierząt prowadzące działania, zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt, informacja o zwierzętach oczekujących na adopcję będzie prezentowana na stronie  
http://schronisko-torun.oinfo.pl/ ;

2) Gminę w formie promocji adopcji zwierząt ze schroniska na profilu facebook Gminy.

§ 6. Opieka weterynaryjna nad zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych wykonywać 
będzie całodobowo na podstawie zawartej umowy Chełmżyńskie Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, 
Kopacz s.c. z siedzibą przy ulicy P. Skargi 17, 87-140 Chełmża.

§ 7. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przekazane będą do gospodarstwa rolnego Pana Kazimierza 
Gębskiego, Szerokopas 19, 87-140 Chełmża, który zapewni im opiekę oraz właściwe warunki bytowania.

§ 8. 1. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy.

2. Wysokości środków na realizację Programu oraz ich przeznaczenie określa tabela:

Zadanie Środki finansowe
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 
i doprowadzanie ich do schroniska, ograniczanie 
populacji bezdomnych zwierząt poprzez 
sterylizację i kastrację zwierząt przekazywanych 
do schroniska oraz usypianie ślepych miotów

48 000,00 zł

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 
dokarmianie

450,00 zł

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt

8 500,00 zł

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich 300,00 zł
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Gmina ma obowiązek
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy, Rada Gminy
wypełniając ten obowiązek, corocznie do 31 marca uchwala program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program na 2019 r. został przygotowany z
myślą o ograniczeniu ilości zwierząt bezdomnych oraz polepszeniu ich bytowania. Programu nie
uzgodniono z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt albowiem żadna nie działa na obszarze gminy.

W wykonaniu art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierzat Program na 2019 r. przedstawiono do
zaopiniowania i uzyskano opinie pozytywne od następujących podmiotów:

- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu, opinia z dnia 11 lutego 2019 r.,

- Koła Łowieckiego „ŁOZA” w Chełmży, opinia z dnia 05 marca 2019 r.,

- Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Toruniu, opinia z dnia 04 marca 2019 r.,

- Koła Łowieckiego „BAŻANT” w Wąbrzeźnie, opinia z dnia 21 lutego 2019 r.,

- Koła Łowieckiego „ZLOT” w Toruniu, opinia z dnia 19 lutego 2019 r.,

- Polskiego Związku Łowieckiego Ośrodka Hodowli Zwierzyny „GRODNO” w Mirakowie,
opinia z dnia 06 marca 2019 r.
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