Zarządzenie Nr 12/2017
Burmistrza Tyszowiec
z dnia 09 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), art. 11 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/71/2011
Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku
publicznego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012, poz. 408) zarządzam, co następuje:
§ 1.1. Ogłaszam konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Tyszowcach w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2017 roku’’ stanowiącego
złącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów
określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.), których statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt działającym na terenie Gminy Tyszowce.
3. Forma konsultacji:
1) złożenie w wersji papierowej, bądź elektronicznej opinii na FORMULARZU
ZGŁOSZENIA OPINII, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Termin konsultacji: 09 lutego 2017 r. do 02 marca 2017 r.
5. Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Tyszowce.
6. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji:
Elżbieta Kierepka – Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim
w Tyszowcach-pokój Nr 12, tel: 84 66 12 135.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 12/2017
Burmistrza Tyszowiec
z dnia 09.02.2017 r.

,,projekt’’

Uchwała Nr / /2017
Rady Miejskiej
w Tyszowcach
z dnia
2017 r.

w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2017 r.’’
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) Rada Miejska
w Tyszowcach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się ,, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2017 roku’’, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr ../…/ 2017
Rady Miejskiej w Tyszowcach
z dnia 2017 r.
,,projekt’’

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Tyszowce w 2017 roku

,, Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.’’- art. 1. ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz.856 z późn. zm.).

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ma
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Tyszowce.

§1. Postanowienia ogólne
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Tyszowcach, jednostkę
organizacyjną gminy Tyszowce przy pomocy której, Burmistrz Tyszowiec wykonuje zadania;
2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Tyszowce,
3) ustawie o ochronie zwierząt – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm),
4) programie – należy przez to rozumieć, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2017 r.,
5) 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;

6) 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;
7) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
8) schronisku dla zwierząt- należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad
zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1539);

§ 2. Cel i zadania programu.
1. Celem Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz zapewnienie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi, w szczególności poprzez odławianie bezdomnych zwierząt
oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, poprzez m.in.
umieszczanie na tablicach ogłoszeń.
2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
3) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tyszowce.

2. Zadania Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt w
schronisku,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tyszowce realizuje
Gmina poprzez odławianie i umieszczanie zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Zamościu ul. Braterstwa Broni 161, 22-400 Zamość, na podstawie
telefonicznego zgłoszenia o występowaniu zwierzęcia bezdomnego i umowy zawartej
z Miastem Zamość na korzystanie ze schroniska.

§ 4. Opieka nad kotami wolno żyjącymi.
1) Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym nie wolno ich
wywozić, ani utrudniać bytowania w danym miejscu.
2) Gmina otoczy opieką wolno żyjące koty, pozostawiając je jednocześnie na
wolności. Opieka będzie polegać przede wszystkim na zakupie karmy i zapewnienie w
miarę możliwości dokarmiania takich kotów w miejscu ich bytowania.

§ 5. Odławianie zwierząt bezdomnych.
1) Na terenie Gminy Tyszowce wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt:
1. interwencyjnie – w przypadku zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców;
2. okresowo – po wcześniejszym ogłoszeniu.
2) Odławianiu z terenu Gminy Tyszowce podlegają zwierzęta pozostawione bez
opieki w stosunku, do których, nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub
zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu.
3) Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
4) Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane będą do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na
tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz za
pośrednictwem sołtysów.
5) Transport zwierząt bezdomnych będzie odbywał się środkiem transportu
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
§ 6 Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.
1) Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez
sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku na zasadach ustalonych z podmiotem
prowadzącym schronisko.

2) Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza
weterynarii.
3) Zabiegom, o których mowa w ust 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od
umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub
opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu
o poszukiwaniu nowych właścicieli.

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych.
Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych Gmina będzie prowadzić poprzez:
1) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych
właścicieli zwierząt.
2) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych ( w przypadku adopcji
suki istnieje możliwość sterylizacji na koszt Gminy) w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie gminy oraz na stronie internetowej Urzędu;
§ 7. Usypianie ślepych miotów.
1. Uśpieniu podlegać mogą wyłącznie ślepe mioty lub zwierzęta chore bezdomne, które po
przebadaniu przez lekarza weterynarii nie rokują nadziei na wyzdrowienie, a dalsze ich życie
przysporzyłoby im cierpień.
2. Zwierzęta usypiane muszą być do ostatniej chwili życia traktowane łagodnie i przyjaźnie.
Należy zaoszczędzić im trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być
wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.
3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich
przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich.
1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, a także poszkodowanych na
skutek złego traktowania przez człowieka, wskazuje się gospodarstwo rolne – Pana
Bogdana Wybranowskiego zam. Perespa – Kolonia 23, gmina Tyszowce , w którym
zwierzęta mogą być tymczasowo przetrzymywane, aż do momentu znalezienia
nowego właściciela.

2. Rozliczenie za opiekę nad zwierzętami następuje na podstawie umowy zawartej przez
Gminę z właścicielem gospodarstwa.
3. Jednocześnie z umieszczeniem zwierzęcia w gospodarstwie Gmina podejmie działania
w zakresie znalezienia nowego właściciela dla zwierzęcia.

§ 9. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
1. Celem zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt Gmina Tyszowce podpisała umowę
z Lekarzem Weterynarii tj: Gabinet Weterynaryjny, Lek. wet. Witold Reyman,
ul Partyzantów 65, 22-640 Rachanie.
2. Zdarzenia, o których mowa w ust. 1 należy zgłaszać w dni powszednie,
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego na stanowisku pracy ochrony
środowiska i rolnictwa, natomiast w dni wolne od pracy do Lecznicy
Weterynaryjnej.

§ 10. Finansowanie programu.
1. Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy
Tyszowce na rok 2017 w wysokości 15 000 zł.
2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie
się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania
najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane
z realizacją Programu.

