
UCHWAŁA NR XV/113/12  

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

 

 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta ChełmŜy na 2012 rok. 

  

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 
217, poz. 1281) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 
2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 
2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz.1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 
278, oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1373) uchwala się, co następuje: 
 

      § 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta ChełmŜy na 2012 rok w brzmieniu 

określonym w załączniku do uchwały. 

 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 
      § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
   
 
          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                   Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 

 

do uchwały nr XV/113/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie 

przyj ęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta ChełmŜy na 2012 rok. 

 
 
 W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn.zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązał rady 
gmin do określenia w drodze uchwały, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku, wynikającego 
z art. 11 ust. 1 w/w ustawy tj. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę. 
Do końca 2011 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyŜ rada 
gminy mogła w drodze uchwały przyjąć w/w program. 
 Mając na uwadze powyŜsze przygotowany został program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta ChełmŜy na 
2012 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem 
zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, następujące zagadnienia: 
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
- opiekę nad wolno Ŝyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
- odławianie bezdomnych zwierząt; 
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
- usypianie ślepych miotów; 
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 
 W programie stosownie do art. 11a ust. 5 ustawy wskazano równieŜ wysokość 
środków jakie na realizację przedmiotowego programu zamierza wydatkować miasto 
ChełmŜa. NaleŜy nadmienić, iŜ przedmiotowe środki pozwolą jedynie na realizację zadań 
z zakresu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt (opłaty 
na rzecz schroniska). Realizacja pozostałych zadań wymagałaby zabezpieczenia dodatkowych 
środków w budŜecie miasta ChełmŜy. W chwili obecnej trudno precyzyjnie wskazać 
wysokość środków jakie byłyby niezbędne do realizacji pozostałych zadań, jednakŜe moŜna 
szacować, iŜ byłaby to kwota ok. 30-50 tyś. złotych.  
 Program zgodnie z art. 11a ust. 7 w/w ustawy powinien zostać w terminie do dnia 
1 lutego przekazany do zaopiniowania przez następujące instytucje: 
a/ właściwego powiatowego lekarza weterynarii, 
b/ organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

działających na obszarze gminy, 
c/ dzierŜawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. 
Przedmiotowe instytucje powinny zaopiniować program w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania. Niewydajnie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego 
programu. 
  



W celu spełnienia w/w obowiązku projekt programu został wysłany celem 
zaopiniowania do następujących instytucji: 
a/ Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Toruniu – pismem z dnia 20 lutego 2012r. 

zaopiniował program pozytywnie, 
b/ Starostwa Powiatowego w Toruniu (zarządza obwodów łowieckich nr 98, 99 i 115), które 
następnie przekazało program dzierŜawcom obwodów łowieckich tj.: 

- obwód łowiecki nr 98 – Koło Łowieckie „Darz Bór” Toruń z siedzibą w Wąbrzeźnie – 
w terminie 21 dni nie wpłynęła opinia, 

- obwód łowiecki nr 99 – Koło Łowieckie „Łoza” w ChełmŜy - w terminie 21 dni 
nie wpłynęła opinia, 

- obwód łowiecki nr 115 – Koło Łowieckie „Zlot” w Torunia - w terminie 21 dni 
nie wpłynęła opinia, 

c/ Polskiego Związku Łowieckiego, Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Grodno” (zarządza 
obwodu łowieckiego nr 114) – w terminie 21 dni nie wpłynęła opinia, 

d/ Toruńskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt w Toruniu – wystąpiło o przekazanie 
informacji uzupełniających  do programu, które zostały odwrotnie przekazane 
Towarzystwu, opinia jeszcze nie wpłynęła. 

 Mając na uwadze powyŜsze, podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy miasta ChełmŜy na 2012 rok, jest zasadne. 
 


