Projekt
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR V/../2015
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz.
856 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii uchwala się:
§ 1. Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Stanisławów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/188/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Stanisławów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Kraszewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ../ /2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia .................................... 2015 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Stanisławów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Stanisławów określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady bezdomności zwierząt i obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzat gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
§ 2. l. Wykonawcą programu jest:
1) Gmina;
2) schronisko dla zwierząt,
3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomnych zwierząt,
4) osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
5) Policja - w zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez
właścicieli zwierząt domowych.
1. Funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni upoważniony przez Wójta Gminy
Stanisławów pracownik urzędu.
2. Przy realizacji programu Gmina może współpracować z Inspekcją Weterynaryjną w ramach jej kompetencji
zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010 r. nr 112 poz. 744 z późn. zm.)
Rozdział 2.
Diagnoza problemu
§ 3. Opierając się na danych z lat poprzednich, gdzie wyłapano 8 psów i 4 koty w przeciągu roku 2014, mimo
że w latach poprzednich nie było sygnalizacji problemów: bezdomnych zwierząt gospodarskich, zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt, gmina zabezpiecza kwotę 20.000 zł na realizację programu.
Rozdział 3.
Cele i zadania programu
§ 4. Celem Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt,
2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
3) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Stanisławów.
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§ 5. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - środki przeznaczone na realizację
50% kwoty przeznaczonej na realizację programu,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - 5% kwoty,
3) odławianie bezdonmych zwierząt - 20%,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt - 3%,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt -2%,
6) usypianie ślepych miotów - 10%,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich - 5%,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowychz udziałem zwierząt - 5%.
Rozdział 4.
Realizacja zadań
§ 6. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez pana Jerzego
Kubraka, ul. Wesoła 12, 18-500 Kolno, realizowane jest przez firmę wyłapywania psów działającą na podstawie
umowy zawartej z Gminą Stanisławów.
§ 7. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest w okresie zimy, kiedy występują temperatury ujemne,
poprzez:
1) ustalenie miejsc w których przebywają koty wolno żyjące,
2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie wolno żyjącym kotom wody pitnej w miejscach ich przebywania,
3) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi.
§ 8. 1. Na terenie Gminy wprowadza się następujące tryby wyłapywania bezdomnych zwierząt:
1) stale - w celu zapewnienia porządku publicznego na terenie gminy, ochrony życia i zdrowia mieszkańców
gminy oraz zagwarantowania należytej opieki nad zwierzętami,
2) doraźnie - w szczególności na skutek interwencji mieszkańców lub powzięcia informacji o wystąpieniu
zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. W tym przypadku przepisy z ust. 5 i 6 Programu nie mają zastosowania.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu ludzi.
3. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina podpisuje umowę z podmiotem
prowadzącym działalność w tym zakresie, który zobowiązany jest w szczególności do:
1) wskazania urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt,
2) określenia środków do przewozu zwierząt,
3) zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko - weterynaryjnej,
4) wskazania miejsca przetrzymywania wyłapywanych zwierząt przed przywiezieniem do schroniska,
5) wskazanie schroniska spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Rolnicta i Rozwoju Wsi z dnia
23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt (Dz. U. nr 158 poz 1657).
4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się po wcześniejszym ogłoszeniu, co następuje na 21 dni przez
planowanym terminem poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i tablicach ogłoszeń
w poszczególnych sołectwach objętych wyłapywaniem.
5. W obwieszczeniach o których mowa w ust 5 należy podać:
1) termin wyłapania,
2) obszar i granice terenu, na którym przeprowadzona będzie akcja wyłapywania,
3) dane dotyczące podmiotu prowadzącego wyłapywanie,
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4) adres schroniska, z którym Gmina ma podpisaną umowę.
6. Wyłapane bezdomne zwierzęta powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt przez
wskazaną powyżej firmę.
7. Transport zwierząt odbywać się może jedynie środkami transportu do tego przystosowanymi, w których
zwierzęta będą bezpiecznie i humanitarnie przewiezione.
§ 9. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na
zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust 1. nie podlegają zwierzęta w okresie do 14 dni od umieszczenia
w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
§ 10. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy
oraz na stronie internetowej Urzędu,
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.
§ 11. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez Lekarza weterynarii w schronisku dla
zwierząt bezdomnych bądź w lecznicy dla zwierząt;
2. Usypiane zwierzę do ostatniej chwili życia, musi być traktowane łagodnie i przyjaźnie. Należy zwierzęciu
zaoszczędzić dodatkowych udręczeń, a samo uśpienie winno być przeprowadzone humanitarnie i dokonane metodą
dopuszczaną przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie
służby do tego przeznaczone.
§ 12. 1. Gospodarstwa Kazimierza Płoszaja Retków 40A i Marka Chmielewskiego Stanisławów 1, wyznaczone
są w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich.
2. W przypadku umieszczenie zwierząt w omawianym w ust. 1 gospodarstwie, gmina podejmie starania
w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt,
§ 13. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowany jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.
§ 14. Realizacja zadań, o których mowa w § 8, § 9 i § 11 zostanie powierzona podmiotowi prowadzącemu
schronisko dla zwierząt.
Rozdział 5.
Działania edukacyjne
§ 15. Gmina będzie prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców
w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie
obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt poprzez m.in. podawanie informacji do
publicznej wiadomości oraz rozpowszechnianie ulotek, plakatów.
Rozdział 6.
Finansowanie programu
§ 16. 1. Koszty realizacji zadań określonych w Programie ponosi Gmina, za wyjątkiem ust 2.
2. W przypadku ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia domowego, wyłapanego podczas
przeprowadzonych czynności wynikających z Programu, koszty związane z wyłapywaniem i utrzymywaniem
zwierzęcia w schronisku ponosi właściciel bądź opiekun.
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Uzasadnienie
Opracowanie i wykonanie Gminnego programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt należy do zadań własnych gmin, nałożonych na nie przez znowelizowaną ustawę z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz. 856 ze zm.). Projekt uchwały podlega
zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacje społeczne działające na terenie gminy,
których statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich
z tegoż terenu.
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