
UCHWALA NR XVI/105/2012
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyj^cia Programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Ostrdwek w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. 2001
r. Nr 142 poz. 1591 zm.Dz.U.2002 Nr 23 poz.220; Nr 62.poz. 558; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz.!271;Nr
214 poz.1806; zm. Dz.U.2003 Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; Dz.U.2004 Nr 102 poz.!055;Nr 116
poz.1203; Dz.U.2005 Nr 172 poz. 1441; Dz.U.2006 Nr 17 poz.128; Dz.U.2005; Dz.U.2006 Nr 181
poz.1337; Nr 175 poz.1457 Dz.U.2007 Nr 48 poz.327; Dz.U.2007 Nr 138 poz.974: Dz.U.2007 Nr 173
poz.!218;Dz.U.2008Nr 180 poz.l 111; Nr 223 poz.1458; Dz.U.2009 Nr 52 poz.420; Dz.U.2009 Nr 157
poz.1241; Dz.U.2010Nr 28 poz.142; Nr 28 poz.146; Nr 106 poz.675; Nr 40 poz.230; Dz.U.20Il Nr 117
poz.679; Nr 134 poz.777; Nr 2 poz.l 13; Nr 217 poz. 1281; Nr 149 poz.887) i art. 1 la ustawy zdnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronic zwierzat ( Dz. U. 2003 r. Nr 106, poz. 1002, Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.
1002, Dz. U 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, Dz. U 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79,
poz. 668 iNr 92, poz. 753, z2010 r. Nr 47, poz. 278, oraz z2011 r. Nr 230, poz. 1373) Rada Gminy
Ostrowck uchwala co nast^puje:

§l.Przyjmuje si? Program opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzat na tcrcnic Gminy Ostrowck w2012 roku w brzmieniu okreslonym w zala.czniku do ninicjszej
uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaiy powicrza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 3. Traci moc Uchwata Nr XV/99/2012 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie
przyjecia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na
terenie Gminy Ostrowck w 2012 roku.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Przewod
Gminy

Andrzc

qcwRady
'ek '

\ml ; i
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/atacznik Nr 1 do Uchwaty Nr XVI/105/2012

Ratly Gminy Ostrowck

z dnia 27 kwictnia 2012 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZAT

W GM1NIE OS TROWEK

1 . Przedmiot, ccl i podstawa opracowania

Przcdmiotcm ninicjszcgo opracowania jest „Program opieki nad z\vierz$tami bezdomnymi oraz
zapvbiegania bezdomnosd zwierzqt w Gminie Ostrowek", Gmina Ostrowek, Ostrowek 115, 98-311
Ostrowek.

Zakres Programu

Zakres ninicjszcgo Programu odpowiada art. 1 la ust. 2 ustawy z dnia 21 sicrpnia
1997 r. o ochronic zwierzat (tckst jcdnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 zc zm.) i obcjmujc:

1) zapewnienic bezdomnym zwierz^tom z terenu Gminy micjsca w schronisku dla zwierzqt;

2) opiek? nad wolno zyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianic;

3) zapewnienic bezpieczehstwa mieszkaricom Gminy poprzcz odfawianie bczdomnych zwicr/^t;

4) zmnicjszcnie populacji bczdomnych zwierz^t poprzcz:

- obligatoryjna, sterylizacj? albo kastracj? zwierzqt w schroniskach dla zwicrzqt;

- poszukiwanie wiascicieli dla bezdomnych zwierzt\t;

- usypianic slepych miotow;

5) wskazanic gospodarstwa rolncgo w cclu zapcwnicnia micjsca dla zwierzqt gospodarskich;

6) zapewnienic calodobowej opieki wctcrynaryjncj w przypadkach zdarzeri drogowych
z udziaJem zwicrzqt.

Cel Programu

Celcm ninicjszego programu jest:

- zapewnicnie opieki bezdomnym zwierzctom oraz zapobicganic bezdomnosci zwicrza^t;
- ograniczenic populacji bezdomnych zwierz^t;

- zapewnienic bczpieczcnstwa mieszkancom Gminy;

- cdukacja mieszkancow Gminy w zakrcsic zasad humanitarncgo traktowania zwierzqt oraz
obowia.zkow wtascicieli wobcc zwierzqt domowyeh.

2. Uregulowania prawne dotyczqce ochrony zwierz^t

Ustawa z dnia 21 sicrpnia 1997 r. o ochronic zwierzqt (tckst jcdnolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 ze zm.) jest podstawowym aktcm prawnym regulujq_cym postcpowanie zc
zwierzQtami. Rcgulacjc prawne dotycza^ce zwierzaj; znajduja^ si? m.in. w:

Obwieszczeniu Marszalka Scjmu Rzcczypospolitcj Polskicj z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawic ogloszenia jcdnolitcgo tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 poz.
150 zezm.);
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Uchwata Nr XXXV/233/06 Rady Gminy Ostrowck z dnia 28 kwictnia 2006 r.w sprawic ustalcnia
rcgulaminu utrzymania czystosci i porza^dku na tercnic Gminy Ostrowck;

Uchwala Nr XXXVI/202/09 Rady Gminy Ostrowck z dnia 28 pazdziernika 2009 r.
w sprawie wytapywania bezdomnych zwierzqt na tercnie Gminy Ostrowck.

3. Odpowiedzialnosc za dzialania zwiqzanc / realizacjij programu

Dziatania zwiqzane z realizacja^ Programu provvadza,:

1) Gmina Ostrowck;

2) Schronisko, z ktorym Gmina zawrzc stosownq umowe;

4- Wyjasnicnia

Ilckroc w Programic jest mowa o:

1) ,,Gminie", nalezy przcz to ro/umlec Gminc Ostrowck;

2) ,,schronisku", nalezy przez to rozumiec schronisko, z ktorym Gmina Ostrowck nawii\ze wspolprace;

3} ,,zwicrzetach bezdomnych", nalezy przez to rozumiec /wierz^la domowe lub gospodarskic, ktorc
uciekty. zabfykaiy si£ lub zostaty porzucone przcz czlowieka
i nic ma mozliwosci ustaleniu ich wfasciciela lub inncj osoby, pod ktorej opiekq. dotard pozostawaly;

4} ,.zwicrzetach domowycrT, nalezy przcz to rozumiec /.wierz?ta tradycyjnie przebywaja^ce wraz
z czlowiekiem wjcgo domu lub odpowicdnim pomicszezcniu, utrzymywanc przcz cztowieka
w charaktcr/.c jego towarzysza

5) ..zwierze^ach gospodarskich" - rozumic si? przcz to zwierzeta gospodarskic
w rozumicniu przepisow o organizacji hodowli i rozrodzie /wierzaj. gospodarskich;

6) ,,zwierz£tach wolno zyja^cych (dzikich)" - rozumic si? przcz to zwicrzcta nicudomowionc /yjqce
w warunkach niezaleznych od czlowieka;

7) kotach wolno zyjqcych, nalezy przcz to rozumiec koty urodzonc i zyjqce na vvolnosci.

5. Zapobieganie bezdomnosci zwierzqt poprzez zapewnienie zwierz^tom miejsca w schronisku

Bczdomnc zwierzqta znajduja^ce sit^ na tercnic Gminy Ostrowek b^'da^:

Zbicrane przcz pracownikow schroniska, z ktorym Gmina podpiszc stosowna^ umow?;

Zbicranic bezdomnych zwierza.1 z tcrcnu Gminy bedzie prowadzonc przy uzyciu specjalistyczncgo
sprz^tu, nic powoduja^cego zagrozenia zdrowia lub zycia zwierzt^cia;

Zbicrane beda^takze zwierzeta, ktorc w wyniku zdarzen losowych ulracily wtasciciela (np. w wyniku
wypadku, zgonu wfasciciela lub pobytu w szpitalu);

Zcbrane zwierzeta bcd^ umicszczanc w schronisku, z ktorym Gmina podpiszc stosowna^ umow?;

W okresie przebywania zwierza,t w schronisku poszukiwani beda, ba^dz wtasciciele, ba^dz osoby
zaintcrcsowanc ich adopcja,;

Zebrane zwierzeta b?da^ mialy zapewnionq stafy opiek? Ickarza wctcrynarii, wyzywienie
i schronicnic, zarowno w schronisku;

Schronisko dla zwierzaj: przeprowadzalo bedzie obowiqzkowq. sterylizacje, bqdz kastracj? zwierzqt
oraz ich znakowanic specjalnym urz^d/cnicm clektronicznym (czipcm);

W Urzedzie Gminy zostanie uruchomiony specjalny numcr telcfonu (43 841 50 26), na ktory mozna
kierowac zgJoszenie w sprawic bczdomnego zwierz^cia wa^saja^cego si? po terenic gminy.

6. Zapobieganie bezdomnosci zwierz^t poprze/ ich sterylizacje, kastracje i usypianie slcpych
miotow
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Zasady realizacji kastracji, stcrylizacji psow i kotow oraz znakowania psow:

1) Koszty stcrylizacji i kastracji zwierzqt domowych ponosza, ich wlasciciele.

2) Koszt uspienia slepego miotu spoczywa na ich wlascicielu.

3) Gmina wpetn i finansujc koszty usypiania slepych miotow bczdomnych kotow, kotow wolno
zyj^cych oraz bczdomnych psow.

7. Opieka nad wolno zyjijcymi kotami, \ tym dokarmianie ich

Wolno zyJ3.ce koty sa_ bardzo wazne zc wzgledu na korzysci jakie zc soba^ niosa^. Przyczyniaja^ si?,
one do rcgulacji populacji gryzoni, zarowno myszy jak i szczurow.

Na terenic Gminy dotychczas nie odnotowano przypadkow bczdomnosci kotow.

W przypadku zgloszenia do Urz?du Gminy informacji na tcmat wal?saj^cego si? kota zostanic on
odlowiony i umicszczony w schronisku.

8. Metody zapobiegania bczdomnosci zwierzijt

Odlawianic bezdomnych zwierzqt i ohligatoryjna ich sterylizacja lub kastracja

W celu zmnicjszcnia bezdomnosci psow oraz zapcwnicnia bezpieczcristwa obywatcli Gminy
Ostrowck podcjmowane bcjdii akcje wylapywania wal^sajqcych si? psow, ktorc po przcbytcj
kwarantannie w schronisku, pozwalajqcej na odnalczicnic wtasciciela ewcntualnie osoby ch^tnej do
adoptowania zwierz?cia, poddawane b?da, obowia,zkowej stcrylizacji, kastracji. Odlawianic
bczdomnych zwierza^t b?dzic zgodnc z zapisami Uchwafy Nr XXXVI/202/09 Rady Gminy Ostrowck
zdnia 28 pazdziernika 2009 r. w sprawlc wylapywania bczdomnych zwierzjrt na tcrcnic Gminy
Ostrowck.

Inne metody zmniejszenia populacji bczdomnych zwierzqt na tcrenie Gminy Ostr6wek

Urzajd Gminy promujc dzialania majqce na cclu zapobieganic powi^kszania si? populacji
bezdomnych zwierzqt na jcj tcrcnic. W cclu zmnicjszcnia problcmu bezdomnosci podcjmowane si\a maja^ce na celu jego rozwiazanie poprzcz:

Akcjc cdukacyjnc promujqcc humanitarnc truktowanie zwierza^t i propaguja^ce opiekc nad
zwierz^tami;

Zwi^kszanie swiadomosc wlascicieli zwierza.1 domowych (kotow i psow) na tcmat ich
odpowiedzialnosci za swojc zwierzeta i ich potomstwo (poprzcz media);

Nalozenie okreslonych obowia^zkovv na mieszkaricow Gminy posladajqcych zwierzeta domowc
zgodnie z rcgulamincm utrzymania porza,dku i czystosci na tcrcnic Gminy Ostrowck.

Akcje zwia/ane z poszukiwaniami nowych wtascicieli dla bczdomnych kotow
i psow, poprzcz umicszczanic informacji o mozliwosci ich adopcji na stronic intcrnctowcj Urz^du
Gminy w formic plakatow na tcrcnic Gminy.

Na tercnie szkoi prowadzonc b?da. akcje zach?caja,ce do zaopickowania si? bczdomnym pscm lub
kotcm.

9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt gospodarskich

Gmina Ostrowck sporza^dzi stosowna, umow? z gospodarstwcm rolnym z tcrcnu gmmy, ktorc
w przypadku zagrozenia zdrowia lub zycia zwierzqt gospodarskich przyjmie tc zwierzeta
i zapcwni im odpowicdni dobrostan.

10. Zapewnicnie calodobowcj opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzch drogowych
z udzialem zwierz^t
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W cclu zapewnicnia calodobowej opieki wcterynaryjnej w przypadkach zdarzeri drogowych
z udziatem zwierza^t, Gmina Ostrowck zawrze stosowna^ urnow? z lekarzem weterynarii z terenu
gminy.

1 1 . Finansowanie programu

Finansowanie przez Gmine, zadan rcalizowanych w ramach niniejszej uchwafy limitowanc bedzie
wielkoscia^ srodkow przyznanych na ten eel w uchwalc budzetowej Gminy Ostrowek.

Icy Rady

W'ojewoda
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