Zarządzenie Nr 12/2019
Burmistrza Tyszowiec
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) art. 11 a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 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. Lubel. 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 2019 roku’’ stanowiącego
załącznik 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 2018 r., poz. 450), których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt działających na terenie Gminy Tyszowce.
3. Forma konsultacji: 30 stycznia 2019 r. – 20 lutego 2019 r.
1) złożenie w wersji papierowej, bądź elektronicznej opinii na FORMULARZU
ZGŁOSZENIA OPINII, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Termin konsultacji:
5. Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Tyszowce.
6. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji:
Elżbieta Kierepka – Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim
w Tyszowcach-pokój Nr 10, tel: 84 66 12 135.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.
,,projekt’’

Uchwała Nr / /2019
Rady Miejskiej
w Tyszowcach
z dnia
2019 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U 2019 r. poz. 122 ) Rada Miejska w Tyszowcach uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2019 roku, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec.

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

Załącznik
do Uchwały Nr …..2019
Rady Miejskiej w Tyszowcach
z dnia
2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Tyszowce w 2019 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Tyszowce stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 122)
§ 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tyszowce Gmina
realizuje poprzez odławianie i umieszczanie zwierząt w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Zamościu ul. Braterstwa Broni 161, 22-400 Zamość, na
podstawie umowy zawartej z Miastem Zamość na korzystanie ze schroniska.
§ 2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami
Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez:
1). ustalenie miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno
żyjące,
2). zapewnienie ich dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich
przebywania,
3). w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres
zimowy.
§ 3. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone w zależności od zaistniałej
potrzeby z urzędu oraz na zgłoszenie, kto stwierdzi istnienie zagrożenia dla życia,
lub bezpieczeństwa człowieka.
2. Zgłoszenie faktu pojawienia się bezdomnego zwierzęcia na terenie Gminy
Tyszowce powinno nastąpić telefonicznie pod numerem (84) 6612135 lub
osobiście w siedzibie Urzędu. Podstawowe informacje, które należy przekazać
wraz
ze
zgłoszeniem
to: miejsce pojawienia się bezdomnego zwierzęcia, jego maść i wielkość
(ewentualnie rasa) oraz dane kontaktowe osoby (nr telefonu), która pomogłaby w
zlokalizowaniu zwierzęcia podczas jego wyłapywania.
3. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki,
w stosunku do których, nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub osoby, pod
której opieką pozostały.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez pracownika
Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu, wyłącznie przy użyciu

specjalistycznego sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia a
także nie będzie zadawał im cierpienia.
5. Odłowione zwierzęta będą niezwłocznie umieszczane w Schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Zamościu przy ulicy Braterstwa Broni 161.
§ 4. 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.
§ 5. 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.
§ 6. Usypianie ślepych miotów
1. Usypianiu 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 ich
odbioru przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.
§ 7. 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 wskazuje się gospodarstwo rolne –
Pana Franciszka Habita zam. Czartowiec – Kolonia 39, 22-630 Tyszowce, w którym
zwierzęta mogą być tymczasowo przetrzymywane, aż do momentu znalezienia
właściciela zwierzęcia lub nowego właściciela.
2. Rozliczenie za opiekę nad zwierzętami następuje na podstawie umowy zawartej przez
Gminę z właścicielem gospodarstwa.

3. Jednocześnie z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie o których mowa w ust.
1 Gmina w miarę możliwości podejmie starania w zakresie znalezienia nowego
właściciela dla zwierząt.

§ 8. Zapewnienie całodobowej 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 stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i rolnictwa,
natomiast
w dni wolne od pracy do Lecznicy Weterynaryjnej o którym mowa w § 8 ust.1.
3. W przypadku zdarzenia z udziałem zwierzęcia innego niż gospodarskie lub domowe,
Policja z właściwym miejscowo Kołem Łowieckimi w porozumieniu z Lekarzem
Weterynarii, a w razie konieczności – Ochotniczą Strażą Pożarną, podejmie kroki w
celu pomocy zwierzęciu i likwidacji zdarzenia.
4. Na zbieranie, transport i utylizację padłych zwierząt nie posiadających właściciela
Gmin a zawarła umowę z P.P.P. ,,BACUTIL’’ Szpetko Sp. J. Puławy oddz. w
Zastawiu,
24-170 Kurów.
§ 9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz
sposób ich wydatkowania
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone
są w budżecie Gminy Tyszowce na 2019 r. w wysokości 15 000 zł (piętnaście
tysięcy złotych).
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 środków
służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których
przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr12/2019
Burmistrza Tyszowiec
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Formularz zgłoszenia opinii ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2019 r.
Dane uczestnika konsultacji zgłaszającego propozycje zmian:

Nazwa organizacji

Siedziba organizacji, nr telefonu
Adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej
Dane osoby wypełniającej formularz

Lp.

Stan zapisu w projekcie
Program wraz z numerem
Paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana
(konkretny sugerowany
zapis
paragrafu
i punktu)

Uzasadnienie

