
UCHWALA NR XV/99/2012
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyj^cia Programu opicki nad zwierz^tami bezdomnynii oraz zapobicgania
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 samorza^dzie 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.1218; Dz.U.2008Nr 180poz.l l l l ; Nr 223 poz.1458; Dz.U.2009 Nr 52 poz.420; Dz.U.2009 Nr 157
poz.1241; Dz.U.2010Nr 28 poz.!42;Nr 28 poz.!46;Nr 106 poz.675; Nr 40 poz.230; Dz.U.2011 Nr 117
poz.679; Nr 134 poz.777; Nr 2poz.l l3; Nr 217 poz.1281; Nr 149 poz.887) i art. l l a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzaj; ( 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 2010 r. Nr 47, poz. 278, oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1373) Rada Gminy
Ostrowck uchwala co nastejmje:

§l.Przyjmuje siij Program opicki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzat na terenie Gminy Ostrowek w2012 roku w brzmieniu okreslonym w zal^czniku do niniejszej
uchwaty.

§ 2. Wykonanic uchwary powicrza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 3. Uchwala wchodzi wzycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urze^dowym
Wojewodztwa Lodzkicgo.

Przewodnicza^cy Rady
liny

AM/
AndrzH Woje voda
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Xafacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XV/99/2012

Rady Gminy Ostrowck

z dnia 28 marca 2012 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI
ORAZZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZAJ

W G M I N I E OSTROWEK

1 . Przcdmiot, eel i podstawa opracowania

Przcdmiotem ninicjszcgo opracowania jest nProgram opieki nad zwierz&ami bczdomnymi oraz
zapohiegania hezdontnosci zwierzqt w Gminie Ostrowek", Gmina Ostrowek, Ostrowek 115, 98-311
Ostrowck.

Zakres Programu

Zakrcs ninicjszcgo Programu odpowiada an. 1 la ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronic zwierzqt (tckst jcdnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 zc zm.) i ohcjmujc:

1) zapcwnicnic bczdomnym zwierzetom z tcrcnu Gminy micjsca w schronisku dla zwierza.1;

2) opiek$ nad wolno zyjqcymi kotami, w tyni ich dokarmianic;

3) zapcwnicnic bczpieczehstwa micszkancom Gminy poprzcz odtawianie bezdomnych zwicrzqt;

4) zmnicjszcnic populacji bezdomnych zwicrza,! poprzcz:

- obligatoryjnq sterylizacjt,: albo kastracJQ zwier/a.1 w schroniskach dla zwicrza^t;

- poszukiwanic wtascicicH dla bezdomnych zwicrz;\t;

- usypianie slepych miotow;

5) wskazanie gospodarstwa rolncgo w cclu zapcwnicnia micjsca dla zwierzaj. gospodarskich;

6) zapcwnicnic caktdobowej opieki weterynaryjncj w przypadkach zdarzeii drogowych
7, ud/iatem zwierzqt.

Ccl Programu

Cclem niniejszego programu jest:

- zapcwnicnic opieki bczdomnym zwierze^om oraz zapobicganie bezdomnosci zwierza,t;
- ograniczenic populacji bezdomnych /wierzqt;

- zapcwnienic bc/pieczchstwa mieszkancom Gminy;

- cdukacja micszkancow Gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierzqt oraz
obowia^zkow wlascicieli wobcc zwierzaj. domowych.

2. Uregulowania prawne dotyczqce ochrony zwicrz^t

Uslawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronic zwierza.t (tckst jcdnolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 zc zm.) jest podstawowyin aktcm prawnym reguluj^cym post^powanie zc
zwierzQtami. Rcgulacjc prawne dotycza^ce zwierza^t znajduja^si? m.in. w:

Obwicszczcniu Marszalka Scjmu Rzcczypospolitej Polskicj z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitcgo tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 poz.
150 zc zm.);
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UchwaJa Nr XXXV/233/06 Rady Gminy Ostrowck z dnia 2S kwictnia 2006 r.w sprawie ustalenia
regularninu utrzymania czystosci i porza^dku na tcrcnic Gminy Ostrowck;

Uchwaia Nr XXXVI/202/09 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 pazdziernika 2009 r.
w sprawie wylapywania bezdomnych zwierzaj. na tercnic Gminy Ostrowck.

3. Odpowiedzialnosc za dzialania zwiqzanc z realizacj^ programu

Dzialania zwi^zane z realizacja^ Programu prowadza.:

1) Gmina Ostrowek;

2) Schronisko, z ktorym Gmina zawrzc stosowna, umowe;

4. Wyjasnienia

Ilekroc w Programie jest mowa o:

1) ,,Gminie", nalezy przcz to rozumiec Gmin? Ostrowck;

2) ,,schronisku", nalezy przcz to rozumiec schronisko, z ktorym Gmina Ostrowck nawiajze wspolprace^

3) ,,zwierz?tach bezdomnych", nalezy przcz to rozumiec zwierzeja domowc lub gospodarskie, ktore
ucickly, zablqkary sie lub zostaly porzucone przez czlowieka
i nie ma mozliwosci ustalenia ich wlasciciela lub innej osoby, pod ktorcj opick%dota,d pozostawaly;

4) ,,zwierz£tach domowych", nalezy przcz to rozumiec zwierzeta tradycyjnic przebywaj^ce wraz
zcztowiekiem w jcgo domu lub odpowicdnim pomieszczcniu, utrzymywanc przcz cziowieka
w charakterze jego towarzysza

5) ,,zwierz?tach gospodarskich" - rozumic si^ przez to zwierzeta gospodarskie
w rozumieniu przepisow o organizacji hodowli i rozrodzic zwicrzaj gospodarskich;

6) ,,zwierz?tach wolno zyja^cych (dzikich)" - rozumic si^ przcz to zwierzeta nicudomowione zyj^ce
w warunkach niezaleznych od czlowieka;

7) kotach wolno zyja^cych, nalezy przcz to rozumiec koty urodzonc i zyja^cc na wolnosci.

5. Zapobieganie bezdomnosci zwierzqt popr/ez zapewnienie zwicrz^tom niiejsca w schronisku

Bezdomne zwierze_ta znajduja^ce si^ na tcrcnie Gminy Ostrowck b^da^:

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

Zbieranie bczdomnych zwierzaj; z terenu Gminy b^dzie prowadzone przy uzyciu specjalistyczncgo
sprz^tu, nic powodujqcego zagrozcnia zdrowia lub zycia zwierz^cia;

Zbierane b^da^takzc zwierzeta, ktorc w wyniku zdarzeh losowych utracily wlasciciela (np. w wyniku
wypadku, zgonu wlasciciela lub pobytu w szpitalu);

Zcbranc zwicrzQta b^d^umicszczanc w schronisku, z ktorym Gmina podpiszc stosowna. umowq;

W okresie przebywania zwierzaj: w schronisku poszukiwani b^d^ ba^dz wiasciciele, ba^dz osoby
zaintcrcsowanc ich adopcjaj

Zebranc zwierzeta b^da^ miaiy zapcwniona^ stala^ opiek? Ickarza weterynarii, wyzywicnie
i schronicnic, zarowno w schronisku;

Schronisko dla zwierza.t przeprowadzalo be^dzie obowiazkow^ slerylizacj?, b%dz kastracje^ zwierza,t
oraz ich znakowanie specjalnym urz^dzeniem elcktronicznym (czipcm);

W Urze_dzie Gminy zostanie uruchomiony specjalny numcr tclefonu (43 841 50 26), na ktory mozna
kierowac zgloszenie w sprawie bczdomncgo zwierz^cia wat?saja.cego si^ po tcrcnie gminy.

6. Zapobieganie bezdomnosci zwierz^t poprzez ich sterylizacjc, kastracje i usypianic slcpych
miotow
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Zasady rcalizacji kastracji, sterylizacji psow i kotow oraz znakowania psow:

1) Koszty sterylizacji i kastracji zwierz^t domowych ponoszq ich wlasciciele.

2) Koszt uspienia slepego miotu spoczywa na ich wtascicielu.

3) Gmina w pehii fmansuje koszty usypiania slepych miotow bczdomnych kotow, kotow wolno
zyjqcych oraz bczdomnych psow.

7. Opieka nad wolno zyj^cymi kotami, w tym dokarmianic ich

Wolno zyj%ce koty sa^ bardzo wazne zc wzgl^du na korzysci jakic zc soba^ niosa.. Przyczyniaj% si?,
one do rcgulacji populacji gryzoni, zarowno myszy jak i szczurow.

Na terenie Gminy dotychczas nie odnotowano przypadkow bezdomnosci kotow.

W przypadku zgtoszenia do Urz?du Gminy informacji na tcmat wat?sajaicego si? kota zostanic on
odlowiony i umicszczony w schronisku.

8. Metody zapobiegania bezdomnosci z

Odfawianie bezdomnych zwicrzqt i obligatoryjna ich sterylizacja lub kastracja

W cclu zmnicjszcnia bezdomnosci psow oraz zapcwnienia bezpieczeiistwa obywatcli Gminy
Ostrowek podejmowane b?da, akcje wylapywania wat?sajqcych si? psow, ktore po przebytcj
kwarantannic w schronisku, pozwalajqcej na odnalczienie wtasciciela ewentualnie osoby ch?tnej do
adoptowania zwierz?cia. poddawane b?da^ obowia^zkowej sterylizacji, kastracji. Odlawianie
bczdomnych zwierz^t b?dzie zgodnc z zapisami Uchwaty Nr XXXVI/202/09 Rady Gminy Ostrowek
z dnia 28 pazdziernika 2009 r. w sprawie wytapywania bezdomnych zwierzaj; na tcrcnic Gminy
Ostrowek.

Inne metody zmniejszenia populacji be/domnych zwierzqt na terenie Gminy Ostrowek

Urza^d Gminy promujc dziatania maja^cc na cclu zapobicganic powi^kszania si? populacji
bezdomnych zwierza.t na jcj tcrcnic. W celu zmnicjszcnia problemu bezdomnosci podejmowane sa,
starania majqce na cclu jcgo rozwiazanie poprzcz:

Akcjc cdukacyjnc promuja^ce humanitarnc traktowanic zwierzqt i propaguja.ee opiek? nad
zwierz?tami;

ZvvJ?kszanie swiadomosc wtascicieli zwicrzqt domowych (kotow i psow) na tcmat ich
odpowiedzialnosci za swojc zwicrzeta i ich potomstwo (poprzcz media);

Natozenie okreslonych obowia^zkow na mieszkahcow Gminy posiadaja^cych zwierz?ta domowc
zgodnic z rcgulamincm utrzymania porza,dku i czystosci na terenie Gminy Ostrowek.

Akcje zwia^zane z poszukiwaniami nowych wlascicieli dla bezdomnych kotow
i psow, poprzcz umicszczanic informacji o mozliwosci ich adopcji na stronic intcrnctowcj Urzcdu
Gminy w formic plakatow na tcrcnic Gminy.

Na tcrcnic szkot prowadzonc b?da^ akcjc zach^caja^ce do zaopickowania si? bczdomnym pscm lub
kotcm.

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

Gmina Ostrowek sporzqxlzi stosown^ umow? z gospodarstwcm rolnym z tcrcnu gminy, ktorc
w przypadku zagrozenia zdrowia lub zycia zwierz^t gospodarskich przyjmic tc zwicrz?ta
i zapewni im odpowiedni dobrostan.

10. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzcn drogowych
z udzialem zwierzqt
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W celu zapewnienia caJodobowej opieki wcterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych
z udzialem zwierza^t, Gmina Ostrowck zawrze stosowna^ umow^ z lekarzem weterynarii z terenu
gminy.

1 1 . Finansowanie programu

Finansowanic przez Gmine zadan rcalizowanych w ramach niniejszej uchwafy limitowane bedzie
wielkoscia^ srodkow przyznanych na ten ccl w uchwalc budzetowej Gminy Ostrowek.

Przewo y Rady
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