
UCHWAŁA NR XXXII/200/2018
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Bobrowniki w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 
poz. 1875 i poz. 2232 oraz Dz. U. z 2018 poz.130) i art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2017 poz. 1840) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Bobrowniki w 2018 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Gradkiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2018 r.

Poz. 1636



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/200/2018

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 26 marca 2018 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Bobrowniki na rok 2018

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie 
Bobrowniki na rok 2018 zwanym dalej „Programem” ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt 
domowych oraz zapobiegania właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno 
żyjącym kotom przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Bobrowniki.

§ 2. Bezdomne zwierzęta domowe z terenu gminy Bobrowniki mają zapewnione miejsce w schronisku dla 
zwierząt bezdomnych – Eko Schronisko dla zwierząt Zielone Pole Ewa Czajkowska Ostrowite 50, 87-400 
Golub Dobrzyń.

§ 3. Gmina Bobrowniki zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Bobrowniki 
realizowane jest przez:

1) ustalenia miejsc, w którym przebywają koty wolno żyjące,

2) zapewnienie ich dokarmiania – zakup karmy oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich 
przebywania.

3) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla bezdomnych zwierząt,

4) dokarmianie kotów wolno żyjących przy udziale społecznych opiekunów, lub w udziale

5) pracownika urzędu,

6) sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów,

§ 4. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Bobrowniki podlegają odłowieniu.

1) odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Bobrowniki realizuje Wójt Gminy w porozumieniu ze 
schroniskiem , o którym mowa w § 2.

2) odławianie zwierząt ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu oraz na 
zgłoszenie interwencyjne.

3) zgłoszenie od mieszkańców gminy Bobrowniki o bezdomnych zwierzętach przyjmuje się w urzędzie 
gminy.

4) odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.

5) transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkami transportu przystosowanymi do bezpiecznego 
i humanitarnego przewozu zwierząt.

§ 5. 1. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do zastępczych boksów rozmieszczonych 
w miejscowości Bobrowniki, ul. Nieszawska (teren oczyszczalni ścieków), 87-617 Bobrowniki.

2. Zwierzęta o których mowa w ust. 1. będą umieszczone w pojedynczych boksach i będą miały 
zapewnione:

1) wyżywienie,

2) opiekuna – wyznaczony pracownik,

3) opiekę weterynaryjną.
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3. W przypadku nie zgłoszenie się właściciela zwierzęcia lub nie pozyskania nowego właściciela, 
bezdomne zwierzęta zostaną przewiezione do schroniska o którym mowa w § 2 .

§ 6. Zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego Pana Romana 
Wolmana w miejscowości Bobrownickie Pole 1, 87- 617 Bobrowniki, które przejmie i zapewni czasową opiekę 
zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Bobrowniki.

§ 7. 1. Gmina Bobrowniki realizuje obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt o którym mowa w § 2 zgodnie z Regulaminem.

2. Zabiegi o których mowa w ust. 1 mogą być prowadzone tylko i wyłącznie przez lekarza Weterynarii.

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt gmina realizuje przy współdziałaniu ze 
schroniskiem, o którym mowa w § 2.

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:

1) organizowanie wspólnie ze schroniskiem akcji adopcji zwierząt,

2) prowadzenie na stronie internetowej bip Urzędu Gminy Bobrowniki oraz na tablicach ogłoszeń urzędu 
i sołectw gminy ogłoszeń o znalezionych bezdomnych zwierzętach domowych i gospodarskich oraz 
o możliwości ich adopcji – opis ze zdjęciem zwierzaka

§ 10. 1. Gmina finansuje zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt.

2. Usypianie ślepych miotów zwierząt przeprowadzane przez lekarza weterynarii w schronisku o którym 
mowa w § 2.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt Gmina realizuje prze umowę z lekarzem weterynarii Panem Arturem Chlebikiem prowadzącym 
Gabinet Weterynaryjny „Sun Vet” mieszczący się w Szpetalu Górnym przy ul. Włocławskiej 83.

§ 12. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Bobrowniki.

2. Wysokość środków przewidzianych na realizację programu na 2018 r. wynosi 10000,00 zł. i obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku 3500,00 zł

2) odławiania i wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 500,00 zł,

3) sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt – 500,00 zł,

4) usypianie ślepych miotów – 300,00 zł,

5) zakup suchej karmy – 800,00 zł,

6) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych – 2400,00 zł,

7) zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich – 500,00 zł.
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