UCHWAŁA NR V/67/19
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2019.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2019r. poz. 506) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
122) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2019 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIX/584/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 listopada 2018r. w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2018.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga
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Załącznik do Uchwały Nr V/67/19
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 25 marca 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miejskiej Chojnice na 2019r.
Rozdział 1.
Cele oraz wykonawcy programu
§ 1. Rada Miejska Chojnice określa następujące cele gminnego programu opieki na zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych:
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Miejskiej Chojnice;
2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;
3) zapewnienie właściwej opieki nad zwierzętami domowymi przez mieszkańców Gminy Miejskiej
Chojnice;
4) edukacja mieszkańców Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
§ 2. Realizację działań dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt prowadzi Burmistrz Miasta Chojnice przy wzajemnej współpracy:
1) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach;
2) Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt w Chojnicach ul. Igielska 24 jako podmiot
prowadzący Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24
poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;
3) Straż Miejska;
4) organizacje społeczne – Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt;
5) placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych
mieszkańców.
Rozdział 2.
Realizacja założonych celów
§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez podmioty wskazane w § 2:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) zapewnienie w Gospodarstwie Rolnym p. Angelika Bohowicz, 89-600 Chojnice, ul. Strzelecka 95
miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi;
3) zbieranie z terenu Gminy Miejskiej Chojnice psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się,
pozostających bez opieki właściciela. Czynności te wykonuje Schronisko w ramach umowy o
powierzeniu jego prowadzenia;
4) umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy Miejskiej Chojnice zwierząt, które w wyniku
wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela.
Powyższe obowiązki realizuje podmiot określony w § 2 pkt 3;
5) zapewnienie opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom zebranym z terenu
Gminy Miejskiej Chojnice oraz zwierzętom, które utraciły właściciela. Czynności te wykonuje
Schronisko w ramach umowy o powierzeniu jego prowadzenia;
6) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku dla zwierząt.
Realizacje tego zadania prowadzi bezpośrednio Schronisko z wykorzystaniem lokalnej prasy, internetu,
rozmów z bezpośrednio zainteresowanymi, itp.;
7) uruchomienie punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom
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poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu
zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp. Zadanie to realizowane jest przez Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt przy ul. Igielskiej 24 w Chojnicach w ramach umowy o powierzeniu jego
prowadzenia, które ma zawartą umowę z Gabinetem Weterynaryjnym „CENTAUR” lekarz weterynarii
Jacek Dyląg , ul. Kormoranów 3, 89-606 Charzykowy tel. 604 307 040.
§ 4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane poprzez:
1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania
zwierząt;
2) wykonywanie na koszt Gminy Miejskiej Chojnice sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych
przebywających w schronisku dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą Schronisko;
3) zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane przez lekarza weterynarii, nie wcześniej niż po upływie 14
dni od umieszczenia zwierzęcia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub
opiekuna;
4) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości
oraz ich dokarmiania. Obowiązki te realizuje Schronisko dla bezdomnych zwierząt, które w ramach
współpracy z opiekunami przekazuje karmę, środki antykoncepcyjne oraz koordynuje i finansuje wraz z
Gminą Miejską Chojnice zabiegi sterylizacji i kastracji kotów;
5) usypiania „ślepych miotów”, w Schronisku dla bezdomnych zwierząt przez lekarza weterynarii tam
zatrudnionego.
§ 5. Edukacja mieszkańców Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
realizowana poprzez:
1) współpracę w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Miejskiej Chojnice do włączenia treści
programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem
zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania
liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;
2) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy Miejskiej
Chojnice w ramach działalności w tego typu organizacjach;
3) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Chojnice na
temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z
zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.
§ 6. Źródła finansowania realizacji programu:
1) Rada Gminy uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań
Gminy Miejskiej Chojnice związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt;
2) na rok 2019 ustala się kwotę wydatków w wysokości: 485.000,- zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt
pięć tysięcy złotych);
3) środki te będą wydatkowane głównie przez podmiot prowadzący Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
(480.000,- zł słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), a w pozostałym zakresie bezpośrednio po
zrealizowaniu zadania przez dany podmiot na podstawie odrębnej umowy (5.000,- zł słownie: pięć
tysięcy złotych).
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