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identyfikator /5

UCHWAŁA NR...............................

RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia .............................

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2013 r.

Na postawie 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 późn. zm) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1 .  Uchwała określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna.

§ 2 .   Ilekroć w programie jest mowa o:

1 ) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1001, z późn. zm.);

2 ) urzędzie – oznacza to Urząd Gminy w Opinogórze Górnej;

3 ) gminie – oznacza to Gminę Opinogóra Górna;

4 ) radzie – oznacza to Radę Gminy Opinogóra Górna;

5 ) programie – oznacza to Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2013 roku;

6 ) zwierzęciu – oznacza to zwierzę, istotę żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, nie będącą
rzeczą, człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę;

7 ) zwierzętach domowych – oznacza to 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;

8 ) zwierzętach gospodarskich – oznacza to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

9 ) kotach wolno żyjących – oznacza to koty nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych
od człowieka;

10 ) schronisku – oznacza to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie;

§ 3 .  Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2013 roku.
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§ 4 .   Zadania priorytetowe Programu:

1 ) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2 ) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3 ) odławianie bezdomnych zwierząt, tj. ciągłe w każdym zgłoszonym przypadku;

4 ) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5 ) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6 ) usypiania ślepych miotów;

7 ) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich –
gospodarstwo rolne Pana Radosława Rzeczkowskiego zam. Rembówko gmina Opinogóra
Górna;

8 ) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt – zawarcie umowy z Panem Marianem Przybyszem Lekarzem Weterynarii
Gabinet Weterynaryjny w Woli Wierzbowskiej gmina Opinogóra Górna;

9 ) edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz
obowiązków właścicieli zwierząt domowych.

§ 5 .   Wykonawcami Programu są:

1 ) wójt gminy Opinogóra Górna;

2 ) podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt na podstawie umowy zawartej
z Gminą Opinogóra Górna;

3 ) policja oraz dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy Opinogóra Górna;

4 ) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.

§ 6 .  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizuje podmiot prowadzący schronisko
dla bezdomnych zwierząt na podstawie umowy zawartej z Gminą Opinogóra Górna.

§ 7 . 1 .  Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami realizowane będzie poprzez:
1 ) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Opinogóra Górna, odławianiem objęte będą

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;

2 ) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia;

3 ) transport zwierząt bezdomnych będzie się odbywał środkiem transportu przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt;
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4 ) informacje o akcji odławiania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Opinogóra Górna,
na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Opinogóra Górna oraz za
pośrednictwem sołtysów;

5 ) zapewnienie miejsc w Schronisku dla zwierząt psów zagubionych, wałęsających się,
pozostawionych przez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań;

6 ) monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Opinogóra
Górna, w celu zapewnienia im opieki i ograniczenia rozrodczości;

7 ) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
następuje na podstawie umowy zawartej przez Wójta Gminy Opinogóra Górna z właścicielem
gospodarstwa. Zakres umowy może określać gotowość zapewnienia opieki zwierzętom
bezdomnym gospodarskim lub dotyczyć indywidualnych przypadków przekazania zwierząt.
Z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie Urząd Gminy podejmie starania w zakresie
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt;

8 ) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizowane jest poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt
w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym
z terenu Gminy Opinogóra Górna.

2 . Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Wójt Gminy Opinogóra
Górna podpisuje umowę z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie, którego adres podje
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu.

§ 8 .   Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez:

1 ) sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach na zasadach ustalonych z podmiotem
prowadzącym schronisko;

2 ) zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii;

3 ) zabiegom 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;

4 ) usypianie ślepych miotów zwierząt może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii
w schronisku dla zwierząt bezdomnych oraz w lecznicy dla zwierząt;

5 ) zwierzę usypiane musi być do ostatniej chwili życia traktowane łagodnie i przyjaźnie. Należy
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń.

§ 9 .   Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

1 ) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty,
w tym na stronach internetowych;

2 ) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli
zwierząt.
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§ 10 .   Edukacja mieszkańców Gminy Opinogóra Górna w zakresie humanitarnego traktowania
zwierząt odbywać się będzie poprzez:

1 ) zachęcanie nauczycieli w szkołach z terenu Gminy Opinogóra Górna do włączenia do treści
programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym
traktowaniem zwierząt, oraz ich prawidłową opieką;

2 ) prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców Gminy Opinogóra Górna pod hasłem
„Zwierzę nie jest rzeczą”.

§ 11 . 1 . Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Urząd Gminy
w Opinogórze Górnej.

2 . Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Opinogóra Górna
zarezerwowanych na rok 2013 w wysokości 40.000,00 zł :.

1 ) odławianie bezdomnych zwierząt - 5.000,00 zł,
2 ) przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 33.500,00 zł,
3 ) opieka i dokarmianie bezdomnych kotów - 500,00 zł,
4 ) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja - 1.000,00 zł.

3 . Wspomniane wyżej środki wydatkowane będą na zadania określone w niniejszym
programie zgodnie z cenami usług określonymi w umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami.

§ 12 .  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jolanta Grochowska


