
UCHWALA NR XXXIV/230/2014
RADY GMINY OSTR6WEK

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnusci zwierzqt na terenie Gminy OstnSwek w 2014 roku

Na podstawie art. 18ust, 2 pkt 15 ustawy z dnia ..8 marca 1990r. o samorzq.dzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) i art. 1 la ustawy z dnia 21 sierpnla 1997 r. o ochronie
zwierz^t ( Dz. U. 2013 r. poz. 856 ) Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nast^pujc:

§ 1. Przyjmuje si? Program opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzaj na terenie Gminy Ostrowek w 2014 roku wbrzmieniu okreslonym w zataczniku do ninicjszej
uchwaty.

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

§3.Traci moc Uchwala Nr XXV/182/2013 Rady Gminy Ostrowek z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzaj: na terenie Gminy Ostrowek w 2013 roku.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Zafacznik Nr I do Uchwaiy Nr XXXIV/230/2014

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 31 marca 2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZ^T

W GMINIE OSTR6WEK

Rozdzial 1.
Zakres i eel programu

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

1) zapewnienie bezdomnym zwierz^tom z terenu Gminy miejsca w schronisku dla zwierzat;

2) opiek? nad wolno zyj^cymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) zapewnienie bezpieczenstwa mieszkancom Gminy poprzez odlawianie bczdomnych zwierzat;

4) obligatoryjnq. sterylizacje_ albo kastracj? zwierzat w schroniskach dla zwierzat,

5) poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzat,

6) usypianie slepych miotow,

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

8) zapewnienie catodobowej opicki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeri drogowych
z udzialem zwierzat.

§ 2. Celem niniejszego programu jest:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierz^tom oraz zapobieganie bezdomnosci zwierzat;

2) ograniczenic populacji bezdomnych zwierzat;

3) zapewnienie bezpieczenstwa mieszkancom Gminy;

4)edukacja mieszkaricow Gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierzqt oraz
obowiqzkow whscicieli wobec zwierzqt domowych.

Rozdzial 2.
Uregulowania prawne dotyczqce ochrony zwierzqt

§3. l.Ustawa zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) jest
podstawowym aktem prawnym regulujacym post?powanie ze zwierz^tami.

2. Regulacje prawne dotycza^ce zwierza.t znajduja^si? m.in. w:

1) Obwieszczeniu Marszaika Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie ogloszenia jcdnolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz.
150 ze zm.);

2) Uchwale Nr XXI1I/160/2013 Rady Gminy Ostrowek zdnia 15 lutego 2013 r.w sprawie regulaminu
utrzymania czystosci i porz^dku na terenie gminy Ostrowek;

3) Uchwale Nr XXXVI/202/09 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 pazdziernika 2009 r.
w sprawie wytapywania bezdomnych zwicrzqt na terenie Gminy Ostrowek,
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Rozdzial 3.
Odpowiedzialnosc za dziatania zwiqzane z realizacjij programu

§ 4. Dzialania zwiqzane z reallzacja, Programu prowadzaj

IJGinina Ostrowek;

2} Schronisko, z ktorym Gmina zawrze stosowna^ umow?.

Rozdzial 4.
Wyjasnienia

§ 5. Ilekroc w Programie jest mowa o:

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

2) ,,schronisku", nalezy przez to rozumiec schronisko, z ktorym Gmina Ostrowek nawia^ze wspolprac?;

3) ,,zwierz?tach bezdomnych", nalezy przez to rozumiec zwierz?ta domowe lub gospodarskie, ktore
uciekty, zab^kaiy si? lub zostaly porzucone przez czlowieka i nie ma mozliwosci ustalenia ich
wtasciciela lub innej osoby, pod ktorej opieka^dot^d pozostawafy;

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

5) ,,zwierz?tach gospodarskich" rozumie si? przez to zwierzeta gospodarskie
w rozumieniu przepisow o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzqt gospodarskich;

6) ,,zwierz?tach wolno zyjqcych (dzikich)" - rozumie siq przez to zwierz?ta nicudomowione zyj^ce
w warunkach niezaleznych od czlowieka;

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

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

§6. I . Bezdomne zwierz?ta znajdujqce si? na terenie Gminy Ostrowek b?da^zbierane przez
pracownikow Fundacji "Zwierzyniec" z siedziba^ w Wieluniu przy ul. 18 Stycznia 131 zgodnie z zawarta,
umow;^ i umieszczane w schronisku w miejscowosci Szczyty ul. Wielunska 108, 98-355 Dzialoszyn.

2. Zbieranie bezdomnych zwierz^t z terenu Gminy b?dzie prowadzone przy uzyciu specjalistycznego
sprz?tu, nie powoduja^cego zagrozenia zdrowia lub zycia zwierz?cia.

3. Zbierane b?da^ takze zwierz?ta, ktore w wyniku zdarzen losowych utracity wlasciciela (np.
w wyniku wypadku, zgonu wiasciciela lub pobytu w szpitalu).

§ 7. 1. W okresie przebywania zwierz^t w schronisku poszukiwani b?da^ ba,dz wtasciciele, bqdz osoby
zainteresowane ich adopcj^.

2. Zebrane zwierz?ta b?da, miary zapewniona, stat% opiek? lekarza weterynarii, wyzywienie
j schronienie, zarowno w schronisku.

3. Schronisko dla zwierza^t przeprowadzato b?dzie obowia^zkowa, sterylizacj?, b^dz kastracj? zwierzqt
oraz ich znakowanie specjalnym urza^dzeniem elektronicznym (czipem).

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

§ 9. W Urz?dzie Gminy zostanie uruchomiony specjalny numer tclefonu (43 841 50 26), na ktory
mozna kierowac zgtoszenie w sprawie bezdomnego zwierz?cia wat?saja^cego si? po terenie gminy.
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Rozdzial 6.
Zapobieganie bezdomnosci zwierzqt poprzez ich sterylizacj^, kastracjv i usypianie slepych miotow

§ 10. 1. Koszty sterylizacji i kastracji zwierzat domowych ponosza^ ich wtasciciele.

2. Koszl uspienia slepego miotu spoczywa na ich wtascicielu.

3. Gmina w peini finansuje koszty usypiania slepych miotow bezdomnych kotow, kotow wolno
zyja^cych oraz bezdomnych psow.

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

§ 11. Wolno zyjqce koty sa^ bardzo wazne ze wzgl?du na korzysci jakie ze soba^ niosa^. Przyczyniajq_
si?, one do regulacji populacji gryzoni, zarowno myszy jak i szczurow, na terenie Gminy dotychczas
nie odnotowano przypadkow bezdomnosci kotow.

§ 12. W przypadku zgloszenia do Urz?du Gminy informacji na temat wat^saja^cego si^ kota zostanie
on odlowiony i umieszczony w schronisku.

1. Do czasu odiowienia i umieszczenia w schronisku Gmina doraznie zapewni pokarm dla
bezdomnych kotow.

Rozdzial 8.
Metody zapobiegania bezdomnosci zwierz^t,

odtawianie bezdomnych zwicrzqt i obligatoryjna ich sterylizacja lub kastracja

§ 13. 1. W celu zmniejszenia bezdomnosci psow oraz zapewnienia bezpieczeristwa obywateli Gminy
Ostrowek podejmowane b?da^ akcje wylapywania wa^saja^cych si? psow, ktore po przebytej
kwarantannie w schronisku, pozwalaja_cej na odnalezienie wlasciciela ewcntualnie osoby ch^tnej do
adoptowania zwierz^cia, poddawane beda^obowia^zkowej sterylizacji, kastracji.

2. Odiawianie bezdomnych zwierza.t bqdzie prowadzone zgodnie z zapisami Uchwaly Nr
XXXVl/202/09 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 pazdziernika 2009 r. w sprawie wyfapywania
bezdomnych zwierzqt na terenie Gminy Ostrowek.

Rozdzial 9.
Inne metody zmniejszenia populacji bezdomnych zwierzqt na terenie Gminy Ostr6wek

§14. 1. Urzqd Gminy promuje dziatania maja^ce na celu zapobieganie powiejtszania si? populacji
bezdomnych zwierz^t najej terenie.

2. W celu zmniejszenia problemu bezdomnosci podejmowane s^ starania maj^ce na
celu jego rozwiazanie poprzez:

1) akcje edukacyjne promujqce humanitarne traktowanie zwierza^t i propaguj^ce opiek? nad zwierzqtami;

2) zwi^kszanie swiadomosci wtascicieli zwierza^t domowych (kotow i psow) na temat ich
odpowiedzialnosci za swoje zwierz^ta i ich potomstwo (poprzez media);

3)nak>zenie okreslonych obowia^zkow na mieszkancow Gminy posiadaji\cych zwierz^ta domowe
zgodnie z regulaminem utrzymania porza^dku i czystosci na terenie Gminy Ostrowek;

4) akcje zwia^zane z poszukiwaniami nowych wJascicieli dla bezdomnych kotow
i psow, poprzez umieszczanie informacji o mozliwosci ich adopcji na stronie internetowej Urz?du
Gminy w formic plakatow na terenie Gminy;

5) prowadzcnie na terenie szkol akcji zach?caja^cych do zaopiekowania si? bezdomnym psem lub kotem.
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Rozdzial 10.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt gospodarskich

§ 15. Zwierz^ta gospodarskie, ktorych zdrowie lub zycie jest zagrozone zostana, przekazane
gospodarstwu rolnemu znajduja^cemu sie_ pod adresem 98-311 Ostrowek 73, z ktorym Gmina Ostrowek
ma zawartq. stosown^. umow?.

Rozdzial 11.
Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych z udziatem

zwierzijt

§ 16. Opiek? weterynaryjny w przypadkach zdarzen drogowych z udzialem zwierzat zapewni lekarz
weterynarii prowadza^cy gabinet weterynaryjny pod adresem Ostrowek 117a, 98-311 Ostrowek z ktorym,
Gmina Ostrowek zawarla stosown^ umow?.

Rozdzial 12.
Finansowanie programu

§ 17. Finansowanie przez Gmine^ zadan realizowanych w ramach niniejszej uchwafy limitowane
b^dzie wielkoscia^ srodkow przyznanych na ten eel w uchwale budzetowej Gminy Ostrowek.
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