
UCHWALA NR XXIV/174/2013
RADY GMINY OSTR6WEK

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyj^cia Programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Ostr6wek w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 15 ustawy z d n i a 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.
I 1 I 1, Nr 223 , poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr
40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.
887, Nr 217, poz. 1281;z2012r. poz.567, z 2013r. poz. 153) i art. 1 la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierzqt ( 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 i Nr
92, poz. 753, z 201 Or. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373, z 2012r. , poz. 908, poz. 985 ) Rada
Gminy Ostrowek uchwala co naste_puje:

§ 1. Przyjmuje si? Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzqt na terenie Gminy Ostrowek w20l3 roku w brzmieniu okreslonym w zalqczniku do niniejszej
uchwary.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.

§3. Traci moc Uchwala Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Ostrowek zdn ia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzqt na terenie Gminy Ostrowek w 2012 roku.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Przewodnicza^cy Rady
Gmin

And c jewoda
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Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXIV/l 74/2013

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 28 marca 2013 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWTERZAT
W GMINIE OSTR6WEK

1. Przedmiot, eel i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Program opieki nad zwierz&ami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzqt w Gminie Ostrdwek", Gmina Ostrdwek, Ostrdwek 115, 98-311
Ostrdwek.

Zakres Program u

Zakres niniejszego Programu odpowiada art. l l a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierzat (tekstjednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) i obejmuje:

1) zapewnienic bezdomnym zwierz?tom z tcrcnu Gminy miejsca w schronisku dla zwierzqt;

2) opieke nad wolno zyja.cymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) zapewnlenie bezpieczenstwa mieszkancom Gminy poprzez odlawianie bezdomnych zwierzat;

4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierzaj: poprzez:

- obligatory^ sterylizacj? albo kastracje zwierzaj. w schroniskach dla zwierzat;

- poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwicrzaj;;

- usypianie slepych miotow;

5) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzat gospodarskich;

6) zapewnienie calodobowej opieki wclerynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych
z udzialem zwierzqt.

Cel Programu

Celem niniejszego programu jest:

-zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom oraz zapobieganie bezdomnosci zwierzaj.;
- ograniczenie populacji bezdomnych zwierzaj.;

- zapewnienie bezpieczenslwa mieszkancom Gminy;

- edukacja mieszkahcow Gminy w zakrcsic zasad humanitarnego traktowania zwierzat oraz
obowiqzkow wlascicieli wobec zwierzqt domowych.

2. Uregulowania prawne dotyczqcc ochrony zwierzijt

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzaj: (tckst jednolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 ze zm.) jest podstawowym aktem prawnym reguluj^cym post^powanie ze
zwierz^tami. Regulacje prawne dotycza.ee zwierzat znajduj^ sie m.in. w:

Obwieszczeniu Marszalka Sejmu RzcczypospoHtej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 poz.
150 ze zm.);

Uchwala Nr XXIII/160/2013 Rady Gminy Ostrowek z dnia 15 lutego 2013 r.w sprawie regulaminu
ulrzymania czystosci i porz^dku na terenie gminy Ostrowek;
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Uchwala Nr XXXV1/202/09 Rady Gminy Ostrowck z dnia 28 pazdziernika 2009 r.
w sprawie wylapywania bczdomnych z\vierzi\ na lerenie Gminy Ostrowek.

3. Odpowicdzialnosc za dzialania zwiay.ane z rcalizacjq programu

Dziahmia zwiqzanc z rcalizacji\u prowad/q:

1) Gmina Ostrowck;

2) Schronisko, z ktorym Ginina zawrze stoso\vna_ umowe_;

4- Wyjasnienia

Ilekroc w Programie jest mowa o:

1) ..Gminie". nalezy przez to rozumiec Gmine. Ostrowck:

2) ,,schronisku", nalezy przez to rozumiec schronisko, / ktorym Grnina Ostrowek nawiqzc wsporprac?;

3) ,,zwierz?tach bezdomnych", nnlezy przcz to rozumiec zwicrzeta domowc lub gospodarskie, ktore
uciekty. zabU(.kaly si? lub zostaty porzucone przez czlowieka
i nic ma mozliwos'ci ustalenia ich wtasciciela lub inne j osoby, pod ktorej opieka, dotard pozostawaty;

4) ,.zwierz(^tach domowych", nalczy przcz to rozumiec zwierzeta tradycyjnie przebywajqce wraz
z czlowiekiem wjego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przcz czknvieka
w charaktcrzc jcgo towarzysza

5} ,,zwierz^tach gospodarskich" - rozumie sie przez to zwierzeta gospodarskie
w rozumleniu przepisow o organizacji hodowli i rozrodzie zwicrzqt gospodarskich;

6) ,.zwicrz?tach wolno zyjqcych (dzikich)" - rozumie si$ przcz to zwierzeta nieudomowione zyja,cc
w warunkach niezaleznych od czlowieka;

7) kotach wolno zyjqcych, nalczy przez to rozumiec koty urodzone i zyja^ce na wolnosci.

5. Zapobieganie bezdomnosci zwicrzi|t poprzez zapewnienie zwicrz^tom miejsca w schronisku

Bczdomne zwier/eta znajduja.ce si^ na tercnie Gminy Ostrowck b^da.:

Zbierane przez pracownikow Fundaeji "Zwierzynicc" z siedzibq w W i e l u n i u przy ul . 18 Stycznia
131 zgodnie z zawarta, umowa^ i umicszczane w schronisku w miejscowosci Szczyty ul. Wicluhska
108,98-355 Dzialoszyn

Zbicranie bezdomnych zwierzqt z tercnu Gminy bcdzie prowadzone przy uzvciu specjalistycznego
sprzytu, nie powoduj^cego zagrozcnia zdrowia lub zycia zwierzecia;

Zbierane b^da^takze zwierzeta, ktore w wyniku zdarzeh losowych utracily wlasciciela (np. w wyniku
wypadku, zgonu wlasciciela lub pobytu w szpitalu):

W okresie przebywania zwierza.t w schronisku poszukiwani bed^ ba,dz wlasciciele, bqdz osoby
zaintercsowanc ieh adopcja^;

Zcbrane zwierzeta b^dq miafy zapc\vniont\q opiek? Ickarza wctcrynarii, wyzywicnie
i sehronienie, zarowno w schronisku;

Schronisko dla zwierzqt przcprowadzalo b^dzic obowia^zkowa^ sterylizacj^, ba^dz kastracJQ zwierza^t
oraz ich znakowanic specjalnym urza.dzenicm eleklronicznym (czipcm);

W Urzedzie Gminy zostanic uruchomiony specjalny numcr tclefonu (43 841 50 26), na ktory mozna
kierowac zgloszenie w sprawie bezdomnego zwierzecia wal?saja.cego sit? po tcrenie gminy.

6. Zapobieganie bezdomnosci zwterzijt poprzez ich sterylizacj^, kastracj^ i usypianie slepych
miot6w

Zasady realizacji kastracji, sterylizacji psow i kotow oraz znakowania psow:
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1) koszty sterylizacji i kastracji zwierzaj; domowych ponoszq ich wJasciciele.

2) koszt uspienia slepego miotu spoczywa na ich wtascicielu.

3) gmina w pemi fmansuje koszty usypiania slepych miotow bezdomnych kotow, kotow wolno zyjqcych
oraz bezdomnych psow.

7. Opieka nad wolno zyjqcymi kotami, w tym dokarmianie ich

Wolno iyja_ce koty s% bardzo wazne ze wzgle_du na korzysci jakie ze sobq. niosq. Przyczyniaja^ si?,
one do regulacji populacji gryzoni, zarowno myszy jak i szczurow.

Na terenie Gminy dotychczas nie odnotowano przypadkow bezdomnosci kotow.

W przypadku zgfoszenia do Urz?du Gminy informacji na temat wal?sajqcego si? kota zostanie on
odlowiony i umieszczony w schronisku.

8. Metody zapobiegania bezdomnosci zwierzqt

Odlawianie bezdomnych zwierzqt i obligatoryjna ich sterylizacja lub kastracja

W celu zmniejszenia bezdomnosci psow oraz zapewnienia bezpieczenstwa obywateli Gminy
Ostrowek podejmowane b?dq akcje wylapywania wal^saj^cych si? psow, ktore po przebytej
kwarantannie w schronisku, pozwalajqcej na odnalezienie wtasciciela ewentualnie osoby cht^tnej do
adoptowania zwierz^cia, poddawane b?da^ obowia^zkowej sterylizacji, kastracji. Odlawianie
bezdomnych zwierzqt be.dzie zgodne zzapisami Uchwaty Nr XXXVI/202/09 Rady Gminy Ostrowek
zdnia 28 pazdziernika 2009 r. w sprawie wylapywania bezdomnych zwierzqt na terenie Gminy
Ostrowek.

Inne metody zmniejszenia populacji bezdomnych zwierzqt na terenie Gminy Ostr6wek

Urz^d Gminy promuje dzialania maja^ce na celu zapobieganie powi^kszania si? populacji
bezdomnych zwierzqt na jej terenie. W celu zmniejszenia problemu bezdomnosci podejmowane sa^
starania majqce na celu jego rozwi^zanie poprzez:

Akcje edukacyjne promuja^ce human! tarne traktowanie zwierzqt i propaguja^ce opiek? nad
zwierz^tami;

Zwi?kszanie swiadomosc wtascicieli zwierzat domowych (kotow i psow) na temat ich
odpowiedzialnosci za swoje zwierzeta i ich potomstwo (poprzez media);

Nalozenie okreslonych obowia^zkow na mieszkancow Gminy posiadaja^cych zwierzeta domowe
zgodnie z regulaminem utrzymania porzqdku i czystosci na terenie Gminy Ostrowek.

Akcje zwiazane z poszukiwaniami nowych wlascicieli dla bezdomnych kotow
i psow, poprzez umieszczanie informacji o mozliwosci ich adopcji na stronie internetowej Urz?du
Gminy w formie plakatow na terenie Gminy.

Na terenie szkot prowadzone b?d^ akcje zachecaj^ce do zaopiekowania si? bezdomnym psem lub
kotem.

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

Gmina Ostrowek sporza^dzi stosown^ umow? z gospodarstwem rolnym zterenu gminy, ktore
w przypadku zagrozenia zdrowia lub zycia zwierzqt gospodarskich przyjmie te zwierzeta
i zapewni im odpowiedni dobrostan.

1 0. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych
z udzialem zwierzqt

W celu zapewnienia catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych
z udzialem zwierzqt, Gmina Ostrowek zawrze stosownq umow? z lekarzem weterynarii z terenu
gminy.
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1 1 . Finansowanie programu

Finansowanie przez Gmin$ zadan realizowanych w ramach niniejszej uchwaty limitowane b?dzie
wielkoscia^ srodkow przyznanych na ten eel w uchwale budzetowej Gminy Ostrowek.
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