
UCHWAtA NR XLIII/297/14

RADY GMINY SLAWNO

z dnia28 Iutego2014 r.

wsprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Siawno

na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz
zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz^t
(Dz. U. z 2013 r., poz. 856) Rada Gminy Slawno uchwala, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje sie Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Sfawno w 2014 roku,
stanowi^cy zata^cznik Nr 1 do uchwafy.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Stawno.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

KADCA

mgr
V

\VN\i



,,Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Slawno na

2014 rok"

Wprowadzenie

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierza^t domowych
i gospodarskich, przebywaj^cych w granicach administracyjnych Gminy
Stawno.

Rozdzial 1
Postanowienia ogolne

§ 1. llekroc w uchwale jest mowa o:
1) Gminie, nalezy przez to rozumiec Gmine Stawno;
2) Schronisku, nalezy przez to rozumiec Hotel dla Zwierza^t i Ptactwa
Domowego Longin Siemiriski, Cabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum
Rehabilitacyjno Szkoleniowo-Adopcyjne ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2,
92-411 Lodz;
3) Programie, nalezy przez to rozumiec Program opieki nad zwierzetami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz^t na terenie Gminy
Stawno w 2014 roku;
4) Zwierzetach bezdomnych, nalezy przez to rozumiec zwierz§ta domowe
lub gospodarskie, ktore uciekty, zabtsjkaty sie lub zostaty porzucone przez
cztowieka, a nie ma mozliwosci ustalenia ich wtasciciela lub innej osoby, pod
ktorej opiekq trwale dota^d pozostawafy.

§ 2. 1. Koordynatorem programu jest Wojt Gminy Stawno.
2. Realizatorami Programu 53:
1) Wojt Gminy Stawno za posrednictwem Referatu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Urzedzie Gminy w Stawnie;
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierza_t • Hotel dla Zwierzqt i Ptactwa
Domowego Longin Sieminski, Cabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum
Rehabilitacyjno -- Szkoleniowo -- Adopcyjne, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2,
92-411 todz.



Rozdzial 2
Cel i zadania Programu

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomnosci zwierzaj na
terenie Gminy SJawno oraz opieka nad zwierz^tami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom z terenu Gminy Stawno
poprzez umieszczenie ich w schronisku,
2) opieka nad wolno zyj^cymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odtawianie bezdomnych zwierzqt,
4) obllgatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierzat w schronisku dla zwierzat,
5) poszukiwanie nowych wlascicieli dla bezdomnych zwierzqt,
6) usypianie slepych miotow,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzat

gospodarskich,
8) zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh
drogowych z udzialem zwierzat.

Rozdzia* 3
Sposoby realizacji Programu

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom z terenu Gminy Slawno
realizuja;
1. Schronisko poprzez:
1) wylapywanie w sposob humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki
zwierzat z terenu Gminy Stawno,
2) przyjmowanie zwierzat bezdomnych do schroniska odlowionych na terenie
Gminy Stawno,
3) prowadzenie ewidencji zwierzat oraz informowanie gminy o kazdym
przypadku upadku, eutanazji i adopcji zwierz^cia,
4) opieke nad zwierzetami przetrzymywanymi w schronisku, w tym
zapewnienie wyzywienia oraz w razie potrzeby pomocy lekarsko-
weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja),
5 ) prowadzenie ewidencji elektronicznej przyjmowania i wydawania zwierzat
wraz z numerami wszczepionych elektronicznych identyfikatorow ,,chipow",
6) wykonywanie szczepieri zwierzat zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami
weterynaryjnymi,
7) poszukiwanie nowych wtascicieli zwierzetom przyjetym do schroniska oraz
podejmowanie efektywnych dziatah zmierzajqcych do czynnej adopcji zwierzat
oraz przekazywania ich nowym opiekunom,
8) usypianie slepych miotow w schronisku.



2. Wojt Gminy poprzez zawarcie umowy ze schroniskiem na wyfapywanie
bezdomnych zwierzat oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla
bezdomnych zwierza^t pochodzcjcych z terenu gminy.

Na terenie Gminy Slawno brak jest schronisk dla bezdomnych zwierzat.

§ 5. 1. Opieka nad kotami wolno zyja^cymi realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsc, w ktorych przebywaj^ koty wolno zyja^ce,
2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich
przebywania,
3) w miare mozliwosci zapewnienie miejsca schronienia, w szczegolnosci na
okres zimowy,
4) realizacja opieki nad kotami wolno zyja^cymi odbywa sie przy pomocy
jednostek pomocniczych gminy Soltysow Sotectw, na terenie ktorych
w/w problem wystqpit.
2. Na terenie Gminy Stawno problem kotow wolno zyj^cych nie wyst^puje.
W przypadku wysta^pienia Gmina podejmie opiek§ nad tymi kotami realizuj^c
§5ust.1 pkt. 1,2,3,4.

§ 6. Odtawianie bezdomnych zwierzat.
1. Odtawianiu podlegajg zwierzeta domowe i gospodarskie, ktore uciekty,
zabJqkaly si§ lub zostaly porzucone przez cztowieka, a nie istnieje mozliwosc
ustalenia wfasciciela lub innej osoby, pod ktorej opiek^ zwierz^ dot^d
pozostawalo, a w szczegolnosci chore lub zagrazaj^ce zyciu, zdrowiu
i bezpieczehstwu ludzi.
2. Odtawianie bezdomnych zwierzqt ma charakter staly i odbywa sie na
podstawie otrzymywanych zgloszeh. W pierwszej kolejnosci odtawiane 53
zwierzeta agresywne.
3. Odtawianiem bezdomnych zwierzqt zajmuje si^ schronisko na podstawie
zawartej umowy z Gmina, Slawno na 2014 rok, w ktorej zostaty okreslone
zasady odtawiania i procedury zglaszania bezdomnych zwierzat.
4. Zgtoszenia od mieszkahcow o bezdomnych zwierzetach przyjmuje
pracownik Urzedu Gminy Stawno.
5. Odfawianie zwierzqt bezdomnych jest prowadzone za pomocy
specjalistycznego sprz^tu, ktory nie bedzie stwarzat zagrozenia dla zycia
i zdrowia zwierzat, a takze nie bedzie powodowat cierpienia zwierzat,
tj. w szczegolnosci: aplikator, chwytak, siec weterynaryjna, klatka zywo lapka,
klatki - transporter^.
6. Transport zwierzat odbywa si^ srodkiem transportu przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego ich przewozu.
7. Podmiot prowadza^cy schronisko zobowi^zany jest potwierdzic fakt
odtowienia zwierzecia wraz z informacja, na temat daty i miejsca odtowienia.



8. Schronisko zapewni bezterminow^ opiek^ wytapywanym zwierzetom
bezdomnym oraz bedzie podejmowato wszelkie dziatania zmierzaja^ce
do adopcji zwierzaj: oraz przekazywania ich nowym opiekunom.

§ 7. 1. Bezdomne zwierzeta odtowione z terenu Gminy Stawno podlegaj^
obowi^zkowej sterylizacji albo kastracji natomiast w uzasadnionych
przypadkach eutanazji.
2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mog^ bye przeprowadzane wyta^cznie przez

lekarza weterynarii.
3. Zabiegom o ktorych mowa w ust. 1 nie podlegaj^ zwierzeta w okresie 15 dni
od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na mozliwosc zgtoszenia si§
wtasciciela lub opiekuna oraz zwierzeta, u ktorych istnieja, przeciwwskazania
do wykonania tych zabiegow z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

§ 8. Poszukiwanie wfascicieli dla bezdomnych zwierza_t realizowane jest
przez:
1) prowadzenie przez Wojta Gminy dziatah maj^cych na celu adoptowanie
bezdomnych zwierzqt przez mieszkahcow gminy przed faktem zgloszenia ich
do odlowienia przez schronisko;
2) prowadzenie ewidencji zwierz^t bezdomnych przekazanych do adopcji
mieszkahcom gminy;
3) schronisko poprzez prowadzenie efektywnych dziatah zmierzaja^cych do
pozyskiwania nowych wtascicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierza,t
osobom zainteresowanym i zdolnym do zapewnienia im opieki oraz nalezytych
warunkow bytowania.

§ 9. Usypianie slepych miotow.
1. Usypianie slepych miotow wykonywane jest w schronisku.
2. Zabiegi usypiania slepych miotow wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony
w schronisku.
3. Zwloki uspionych zwierz^t musza. bye odebrane przez podmiot posiadaj^cy
odpowiednie uprawnienia.

§ 10. Jako gospodarstwo rolne zapewniaj^ce miejsce zwierzetom
gospodarskim w 2014 roku wskazuje si$ gospodarstwo Pana Stanistawa Melki
zamieszkatego w miejscowosci Prymusowa Wola 1, 26-332 Stawno
na podstawie porozumienia zawartego pomiedzy Gminq Stawno
a wtascicielem gospodarstwa.

§ 11. Zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeh drogowych z udziatem zwierz^t realizuje:



1. Wojt Gminy Stawno poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii -
Panem Wiestawem Brudnickim w zakresie swiadczenia uslug weterynaryjnych
na terenie Gminy Slawno.
2. Lekarz weterynarii, o ktorym mowa w ust.1. zobowiqzany jest niezwtocznie
po otrzymaniu zgtoszenia od Policji lub Strazy Pozarnej udac sie na miejsce
przebywania zwierzecia i udzielic mu pomocy bqdz w razie potrzeby zabrac do
lecznicy i otoczyc go opieka^ weterynaryjnq.

Rozdzial 4
Edukacja mieszkahcow w zakresie ochrony zwierzat

§ 12. Prowadzenie dziatah edukacyjnych przez nauczycieli w szkotach
i przedszkolach z terenu Gminy, majqcych na celu podniesienie swiadomosci
dzieci i mtodziezy w zakresie ksztattowania prawidtowych postaw i zachowah
cztowieka w stosunku do zwierzat.

Rozdziaf 5
Srodki finansowe na realizacje Programu

§ 13. 1. Na realizacje Programu w budzecie Gminy Slawno na 2014 rok
zabezpieczone 53 srodki finansowe w kwocie 50 000,00 zt.
2. 6rodki te wydatkowane bed^ w szczegolnosci na realizacj$ Programu przez
schronisko, zapewnienie opieki weterynaryjnej chorych i bezdomnych zwierzqt
w przypadkach koniecznych jak rowniez zapewnienie calodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z udziatem zwierzqt.

PRZEW<
(yjpH^

mgr inz. AiJKaamsz Knap


