
UCHWALA NR XXI/148/2017
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Ostrowek w 2017 roku

Na podstawie art. I8ust, 2pk t l5us t awy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) i art. l l a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat
( Dz. U. z2013r. poz. 856; z 2015r. poz. 266; z 2016 r., poz. 1605, poz. 2102) uchwala sie co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje sie Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
xwierzat na terenie Gminy Ostrowek w 2017 roku w brzmieniu okreslonym w za^aczniku do niniejszej
uchwaty.

§ 2. Traci moc Uchwala Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
przyjecia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na
terenie Gminy Ostrowek w 2016 roku.

§ 3. Uchwara wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PrzewoAiiczqcy Rady
Gmiijf Ostrowek
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Zalacznik do UchwaJy Nr XXI/148/2017

Rady Gminy Ostrowek

zdnia27 marca2017 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZ^T

W GMINIE OSTROWEK

Rozdziat 1.
/.jik res i eel programu

§ 1. Zakres niniejszego Programu odpowiada art. 1 la ust. 2 ustawy zdnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierzat ( Dz. U. z 2013 r. poz. 856) i obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzetom z terenu Gminy miejsca w schronisku dla zwierzat;

2) opieke nad wolno zyjacymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) zapewnienie bezpieczeristwa mieszkaricom Gminy poprzez odlawianie bezdomnych zwierzat;

4) obligatoryjnq sterylizacje albo kastracje zwierzat w schroniskach dla zwierzat,

5) poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzat,

6) usypianie slepych miotow,

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

8) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeri drogowych
z udzialem zwierzat.

§ 2. Celem niniejszego programu jest:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom oraz zapobieganie bezdomnosci zwierzat;

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierzat;

3) zapewnienie bezpieczeristwa mieszkaricom Gminy;

4) edukacja mieszkaricow Gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierzat oraz
obowi^zkow wlascicieli wobec zwierzat domowych.

Rozdziat 2.
Uregulowania prawne dotycz^ce ochrony zwierzat

§3. l.Ustawa zdnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z2013 r. poz. 856) jest
podstawowym aktem prawnym regulujacym postepowanie ze zwierzetami.

2. Regulacje prawne dotyczace zwierzat znajduja sie m.in. w:

1) Obwieszczeniu Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19kwietnia 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tckstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z 2016r.
poz. 672.);

2) Uchwale Nr XV/106/2016 Rady Gminy Ostrowek zdnia 30czerwca 2016r.w sprawie regulaminu
utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Ostrowek;

3) Uchwale Nr XXXVI/202/09 Rady Gminy Ostrowek zdnia 28 pazdziernika 2009 r.
w sprawie wylapywania bezdomnych zwierzat na terenie Gminy Ostrowek.
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Rozdzial 3.
Odpowiedzialnosc za dzialania zwiqzane z realizacjq programu

§ 4. Dzialania zwiazane z realizacja Programu prowadza;

1) Gmina Ostrowek;

2) Schronisko, z ktorym Gmina zawrze stosowna umowe.

Rozdzial 4.
Wyjasnienia

§ 5. Ilekroc w Programie jest mowa o:

1) „ Gminie", nalezy przez to rozumiec Grnin? Ostrowek;

2) ,,schronisku", nalezy przez to rozumiec schronisko, z ktorym Gmina Ostrowek nawiaze wspolprace;

3) ,,zwierzetach bezdomnych", nalezy przez to rozumiec zwierzeta domowe lub gospodarskie, ktore
uciekly, zabl^katy sie lub zostaty porzucone przez czlowieka i nie ma mozliwosci ustalenia ich
wlasciciela lub innej osoby, pod ktorej opieka^ dotad pozostawaly;

4) ,,zwierz$tach domowych", nalezy przez to rozumiec zwierz^ta tradycyjnie przebywajq.ce wraz
z czlowiekiem wjego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez czlowieka
w charakterze jego towarzysza;

5) ,,zwierzetach gospodarskich" rozumie sie przez to zwierzeta gospodarskie
w rozumieniu przepisow o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzqt gospodarskich;

6) ,,zwierzetach wolno zyjacych (dzikich)" - rozumie si^ przez to zwierzeta nieudomowione zyj^ce
w warunkach niezaleznych od czlowieka;

7) kotach wolno zyjaeych, nalezy przez to rozumiec koty urodzone i zyjace na wolnosci.

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

§ 6. 1. Bezdomne zwierzeta znajdujqce si^ na terenie Gminy Ostrowek b^d^. zbierane przez
pracownikow Fundacji "Zwierzyniec" z siedzib^ w Wieluniu przy ul. 18 Stycznia 131 zgodnie z zawartq
umowa i umieszczane w schronisku w miejscowosci Szczyty ul. Wielunska 108, 98-355 Dzialoszyn.

2. Zbieranie bezdomnych zwierz^t z terenu Gminy bedzie prowadzone przy uzyciu specjalistycznego
sprz^tu, nie pov/oduj^cego zagrozenia zdrowia lub zycia zwierz^cia.

3. Zbierane b^dq takze zwierzeta, ktore w wyniku zdarzen losowych utracily wlasciciela (np.
w wyniku wypadku, zgonu wlasciciela lub pobytu w szpitalu).

§ 7. 1. W okresie przebywania zwierz^t w schronisku poszukiwani bed^ badz wlasciciele, badz osoby
zainteresowane ich adopcj^.

2. Zebrane zwierzeta bed^ mialy zapewnionq stal^ opieke lekarza weterynarii, wyzywienie
i schronienie, zarowno w schronisku.

3. Schronisko dla zwierz^t przeprowadzalo bedzie obowia^kow^ sterylizacje, bqdz kastracje zwierzat
oraz ich znakowanie specjalnym urzq.dzeniem elektronicznym (czipem).

§ 8. W przypadku podejrzen co do poprawnosci realizacji zapisow zawartych w umowie, zostanie
przeprowadzona wizytacja w schronisku przez upowaznionych pracownikow Gminy.

§ 9. W Urzedzie Gminy zostanie uruchomiony specjalny numer telefonu (43 841 50 26), na ktory
mozna kierowac zgloszenie w sprawie bezdomnego zwierzecia walesajacego sie po terenie gminy.
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Rozdzial 6.
Zapobieganie bezdomnosci zwierzqt poprzez ich stcrylizacjc., kastracji,- i usypianie slcpych miotow

§ 10. 1. Koszty sterylizacji i kastracji zwierzat domowych ponosz^ ich wlasciciele.

2. Koszt uspienia slepego miotu spoczywa na ich wtascicielu.

3. Gmina wpehii fmansuje koszty usypiania slepych miot6w bezdomnych kotow, kotow wolno
zyjacych oraz bezdomnych psow.

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

§ 11. Wolno zyjace koty sa bardzo wazne ze wzgledu na korzysci jakie ze soba niosa. Przyczyniajq
sie, one do regulacji populacji gryzoni, zarowno myszy jak i szczurow.

§ 12. Wolno zyjace koty nie bedq podlegafy wytapywaniu i przewozeniu do schroniska. W celu
sprawowania opieki nad kotami bytujacymi wotoczeniu czlowieka, na podstawie obserwacji oraz
zgloszeri mieszkaricow zostana ustalone miejsca ich gromadzenia. W miare mozliwosci i potrzeb zostanie
przeprowadzone dokarmianie szczegolnie w okresie zimowym.

Rozdzial 8.
Metody zapobiegania bezdomnosci zwierzqt,

odlawianie bezdomnych zwierzqt i obligatoryjna ich sterylizacja lub kastracja

§ 13. 1. W cetu zmniejszenia bezdomnosci psow oraz zapewnienia bezpieczenstwa obywateli Gminy
Ostrowek podejmowane beda akcje wytapywania walesajacych sie psow, ktore po przebytej
kwarantannie w schronisku, pozwalajacej na odnalezienie wiasciciela ewentualnie osoby chetnej do
adoptowania zwierzecia, poddawane beda obowiazkowej sterylizacji, kastracji.

2. OdJawianie bezdomnych zwierzat bedzie prowadzone zgodnie z zapisami Uchwary Nr
XXXVI/202/09 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 pazdziernika 2009 r. w sprawie wytapywania
bezdomnych zwierzat na terenie Gminy Ostrowek.

Rozdzial 9.
Inne metody zmniejszenia populacji bezdomnych zwierzqt na terenie Gminy Ostrowek

§14. l.Urzad Gminy promuje dziatania majace na celu zapobieganie powi^kszania si^ populacji
bezdomnych zwierzat na jej terenie.

2. W celu zmniejszenia problemu bezdomnosci podejmowane sa starania majace na
celu jego rozwiazanie poprzez:

1) akcje edukacyjne promujace humanitarne traktowanie zwierzat i propagujace opiek<; nad zwierzetami;

2) zwiekszanie swiadomosci wtascicieli zwierzat domowych (kotow i psow) na temat ich
odpowiedzialnosci za swoje zwierzeta i ich potomstwo (poprzez media);

3) naiozenie okreslonych obowiazkow na mieszkaricow Gminy posiadajacych zwierzeta domowe
zgodnie z regulaminem utrzymania porzqdku i czystosci na terenie Gminy Ostrowek;

4) akcje zwiazane z poszukiwaniami nowych wlascicieli dla bezdomnych kotow
i psow, poprzez umieszczanie informacji o mozliwosci ich adopcji na stronie internetowej Urzedu
Gminy w formic plakatow na terenie Gminy;

5) prowadzenie na terenie szkoi akcji zachecajacych do zaopiekowania sie bezdomnym psem lub kotem.
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Rozdziai 10.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzijt gospodarskich

§ 15. Zwierzeta gospodarskie, ktorych zdrowie lub zycie jest zagrozone zostanq przekazane
gospodarstwu rolnemu znajdujacemu si? pod adresem 98-311 Ostrowek 73, zktorym Gmina Ostrowek
ma zawartq stosownq umow?.

Rozdziai 11.
Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych z udzialem

zwierzat

§ 16. Opieke weterynaryjny w przypadkach zdarzen drogowych z udzialem zwierzat zapewni lekarz
weterynarii prowadzacy gabinet weterynaryjny pod adresem Ostrowek 117a, 98-311 Ostrowek z ktorym,
Gmina Ostrowek zawarla stosowna^ umowe.

Rozdziai 12.
Finansowanie programu

§ 17. W 2017 roku na realizacj? zadari zawartych w niniejszym programie przeznaczono w budzecie
kwot? w wysokosci 7 000,00 zl.

1. Podzial srodkow na realizacj? poszczegolnych zadan:

1) 80 % na odlawianie bezdomnych zwierz^t, zapewnienie bezdomnym zwierz^tom miejsca
w schronisku, zywienie i opieke weterynaryjny;

2) 10 % na zapewnienie miejsca dla zwierz^t gospodarskich ;

3) 5 % na zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych
z udzialem zwierzqt;

4) 5 % na opiek^ nad wolno zyj^cymi kotami, w tym ich dokarmiame.

2. Platnosc zostanie dokonana przelewem na konto, na podstawie faktur potwierdzaj^cych wykonanie
ushigi, zgodnie z warunkami okreslonymi w umowach.
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