UCFIWALA Nr XII 186116
Rady Gminy Wr6blew
z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie: Programu opieki nadzvrierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomno fici zwierz4t w gminie Wr6blew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz.U.z2015t.poz. l5I5;zm.:Dz.U.z2015r.poz.1045 i poz. 1890.)orazart.
llaustawy zdma 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt(Dz.U.z2013r.poz.856;zm:
Dz.U.22014 r. poz. 1794 oraz 22015 r. poz.266.) po zasiEgnipciu opinii Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Sieradzu oraz dzierlawcow obwod6w lowieckrch dziaNaj4cych na
obszarze gminy - Rada Gminy Wr6blew uchwala, co nastEpuje:

$1.1. OkreSla siq Program opieki nad zwrerzqtami bezdomnymr oraz zapobtegania
bezdomnoSci zwierzqt w gminie Wr6blew.
2. Program, o kt6rym mowa w ust I stanowi zalqczntk do niniejszej uchwaly.
$2. Wykonanie uchwaly powrerza siE W6jtowi Gminy Wr6blew.
$3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.

Prze

y Gminy

Zalqcznik do Uchwaly Rady Gminy Wr6blew

Nr XII 186116
z dnia 1 1 marca 20L6 r.

PRO GRAM
OPTEKI NAD ZW LERZ4 TAMI BEZDOMNYMT
ORAZ Z AP OBIE GAN IA BEZD OMNO S C T

zwrFjF.ZAT W GMTNTE WR6BLEW

Rozdzial l.
Postanowienia og6lne

Art.l.

Program ma zastosowanie do wszystkrchzwreruqt domowych przebywaj4cych na
terenie Gminy Wr6blew, w tym w szczeg6lnoSci do ps6w i kot6w.

Ayt.2.Ilekrod w Programie jest mowa o :

1) ustawie - nale?y ptzez to rozumied

ustawq z dma 21 sierpnia 1997 roku o ochronie

zwieruqt (Dz.U. 22013 r, poz. 856)

2)

Programie - naleZy przezto rozumied Program opieki nadzwierzEtami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomnoSct. zwrcrzqt w Gminie Wr6blew,

3) Gminie - naleZy przez to rozumied Gminq Wr6blew,
4) W6jcie - nale?y ptzezto rozumie6 W6jta Gminy Wr6blew,
5) wlaScicielu

- nalezy pruez to rozumie6 osobq bqd4c4mieszkafrcem Gminy Wr6blew,
posiadaj4c4 zwrerzelub zwierzEta, o kt6rych mowa w niniejszym Programie,

Art.3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomnoSci zwrcrzqt

1)

na terenie Gminy poprzez;

odlawianie bezdomnych zwwzqt;
zapewnienie bezdomnymzwrerzetom miejsca w schronisku dla zwrerzqt;
opiekE nad wolno zyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie
po szukiwanie wlaScicieli dla bezdom ny ch zwwzqt
sterylizacjE albo kastracjpzwrerzqt;
usypianie Slepych miot6w;

2)
3)
4)
5)
6)
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
8)

zwier zqt go spo darskich ;
zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkachzdarzefi losowych z
udzialem zwierzat.

Rozdzial2.
O

dlawiani

e mr

ierzqt i zap ewnienie

b ezdom ny

m rw ierzptom miej s ca w s chronisku

Art.4. Wylapywanie bezdomnychzwrcrz4t bqdzie przeprowadzane w miarE potrzeb na calym
obszarze Gminy lub wyznaczonej czqici.

Art.s.

Akcja odlawiania bezdomnychzwterzqtmolebyc zorganizowanana wniosek
mieszkafc6w,kt6rzy zg\oszqfaktprzebywania bezdomnychzwwzqt na terenie Gminy.

Art.6. Termin i zakres prowadzonej akcji odlawiania zwierzqt okre$la W6jt.
Ayt.7 . Wylapane zwrerzpta zostanq niezwNoczme przewrezione do schroniska dIa zwterzq| z
kt6rym W6jt zobowrqzany jest zawrze! stosown4 umowQ.

Art.8. W 2016 roku W6jt powierzyl w formie umowy odplatne wylapywanie oraz
przetrzymywanie zwieruqtpodmiotowi prowadz4cemu schronisko dla zwierzqtp.n.
,,Prz1-tulisko i hotel dlazwruzg domowych,,Funny Pets" Szturma Marta z siedzibqCzartki
498,98-200 Sieradz, pow. Sieradzki, woj. l6dzkte.

Art.g.ZLapane zwierzE zostanie wydane osobie, kt6ra udowodni swoje prawo wlasno5ci do
zwierzpcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez GminE koszt6w ttansportu,
przetrzymywania r leczenta zwrerzqcia.

Rozdzial3.
Opieka nad wolno iryj4cymi kotami oraz poszukiwanie wlaScicieli
dla bezdomnych zwierz4t

Art.10. Gmina prowadzi dziaLania informacyjne maj4ce na celu podniesienie poziomu
wiedzy mieszkafrc6w w zakresie obowiqzk6w, jakie ciqzqna osobach utrzymujqcych lub
hoduj4cych psy albo koty oraz zachEcajqce do zaopiekowania siq bezdomnym psem czy
kotem.

Art.11. Bezdomno66 ps6w i kot6w jest likwidowana popruez wytrapywanie tych zwrerzqt,
kt6re uciel<Ly, zablf,<aly sig lub zostaly porzucone i nie ma mozliwoSci ustalenia ich
wlaSciciela lub opiekuna.

Art.l2.

Zapewnienie dokarmiania wolno zyjqcych kot6w

ptzy udziale spolecznych

opiekun6w.

Art.l3. W celu polepszenia losu bezpariskich zwierzqt Gmina prowadzi poszukiwania
nowych wlaScicieli

p

oprzez'.

D prowadzenie

2)

3)

akcji adopcyjnej bezdomnychzwierzqt wylapanych na terenie Gminy,
prowadzeniaakcji edukacyjnychzachEcaj4cych do zaopiekowania siE bezdomnym
zwierzEciem,
umieszczanie ogtroszeri zachgcajqcych do zaopiekowania siq bezdomnym zwrerzqciem
na stronie internetowej Gminy oraznatablicy ogloszeri w siedzibie UrzEdu Gminy.

Rozdzial4.
Sposoby ograniczania populacji bezdomnych

zwierzqt

Art.l4. W celu zmniejszenia populacji bezdomnychzwwzqt Gmina prowadzi:

D

zabiegi sterylizacj i bqd2 kastr

acj

i odtowio

ny ch

bezpanskich zwierzqt,

2) usypianie Slepych miot6w zwrerzqt
3) Usypianie Slepych miot6w bezdomnych ps6w oraz kot6w z terenu Gminy Wr6blew
wykonuje Przytulisko i hotel dlazwrcrzqt domowych,,Funny Pets" SzturmaMafiaz
siedzib4 Czartki 498,98-200 Sieradz, pow. Sieradzki, woj. lodzl<ie.

4)

Zabiegi usypiania Slepych miot6w ze Srodk6w Gminy Wr6blew dokonywane sew
stosunku do zwreruqt kt6re dostarczone zostaly przez firmp zajmuj4c4 siE

wylapywaniem bezdomnych zwi
oSwiadczenie potwierdzalqce,

iz

er

zqt z tercrlu Gminy Wr6b lew, kt6ra wyp elnila

dany Slepy miot pochodzi od bezdomnego

zwterzpcia;

5) po wykonanym zabiegu, uSpione zwierzpprzekazywane

jest do utylizacji, firmie z

kt6r4uslugodawca ma podpisan4 stosown4umowQ w tym zakresie;

6)

Gmina Wr6blew na podstawie wystawionej faktury VAT lub rachunku dokonuje
zaplaty w formie przelewu ze Srodk6w wlasnych na wskazany nr konta.

Art.15. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierzqt
przebyr,vaj4cych na
na

po

jej terenie na podstawie zawartej umowy ze schroniskiem dla zwierzqtlub

dstawie rachunku wystawi

on

e

go pr zez lekar za weterynarii.

Rozdzial5.
Zapewnienie opieki zlierzptom w przypadkach losowych

Art.16. W przypadku powstalych zdarzefr losowych takich jak: Smier6 wtaSciciela, klpski
zywiolowe,bqdL znEcanie'siE nad zwrcrzptami - Gmina wskazuje gotowoSd zaopiekowania
siq zwierzqtami w nastEpuj4cy spos6b:

1)

zapewnienre zwterzptom z terenu Gminy calodobowej opieki weterynaryjnej przez
schronisko Przl'tulisko i hotel dla zwierzg domowych ,,Funny Pets" SzturmaMarla z
siedzibq Czartkr 498,98-200 Sieradz, pow. Sieradzki, woj. l6dzkie
2) wskazanie gospodarstwa rolnego Pana WieslawaWzgardy zam. Tub4dzin 45 ,98-285
Wr6blew , kt6re spelnia odpowiednie warunki byowania dostosowane do potrzeb
zw rer zqt go spo darskich.
3) w przypadku zdaruen drogowych z udzialem zwierzqt opiekE weterynaryjn4
zapewnra'. Przytulisko i hotel dla zwierzqt domowych ,,Funny Pets" SzturmaMarta z
siedzib4 Czartki 498,98-200 Sieradz, pow. Sieradzki, woj, l6dzkie.

Art. 17.W przypadku

padlej zwrerzyny leSnej

pelnii bgdzie : PrzedsiEbiorstwo

-

r

zwierzqt gospodarskich calodobowy dyaur
Jasta Sp. z o.o. (tel. 44 68175 86 , kom. 691 698 900 )

Rozdzial6.
Dzialania edukaryjne

Art.I8. Gmina prowadzi dzialania edukacyjne maj4ce na celu podnoszenie poziomu wredzy
mieszkaric6w w zakresie obowrqzkow, jakie ciq24 na osobach posiadaj4cych zwierugta
poprzez prowadzenie zajp(, edukacyjnych, konkurs6w propaguj4cych humanitarne
traktowanie zwieruqt.

Wsp6trdzialanie ze schroniskami dla zwierzqt, lekarzem weterynarir oraz
organtzacjami spotrecznymi takimi jak Fundacj a ,,AZYL" z tr odzi w celu prowadzenia akcji
promujqcych prawidlowe postawy i zachowanie wlaScicieli wobec zwierzqt.

Art.19.

Art.20. Zapozname mieszkafic6w Gminy z celem oruz zaloleniami niniejszego Programu na
organizowanych zebraniach wiej skich.

Postanowienia kor{cowe

Art.21. Programrealizowany bqdzie ze Srodk6w finansowych budzetu Gminy.
Art.22.Maksymalna kwota przeznaczonanarcahzacjqProgramu okreSlona zostanie corocznie
w uchwale budzetowej Gminy na dany rok.

Art.23. W 2016 roku na realtzacjE niniejszego Programu przewiduje sip przeznaczyi kwotq
25.000 zlotych.

w ramach Programu majq na celu polepszenie losu
zwrerzqt
zapobieganie
zagroleniom, kt6re mogq stanowid dla mieszkaric6w
bezpafrskich
oraz
Gminy.
Art.24. Podejmowane dzialania

