UCHWALA Nr XXII ll57ll7
Rady Gminy Wr6blew
z dnia 10 Lutego 2017 r.
w sprawie: Programu opieki nad.zwierzptami bezdomnymi oraz zapobiegania
b ezdomno (ci zw ierz4t w gminie Wr6blew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 rn-arca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.) oruz art. Ila
ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwieruqt (T j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856; zm.: Dz.
U. z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. poz. 1605 i poz. 2102.) po
zasiggnigciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu oraz dzierhawc6w
obwod6w lowieckich dzialajqcych na obszarze gminy - Rada Gminy Wr6blew uchwala, co
nastqpuje:

$1.1. OkreSla siE Program opieki nad zwierzgtami bezdomnymr oraz zapobregania
bezdomnoS ci zwwzqt w gminie Wr6blew.
2.Program. o kt6rym mowa w ust I stanowi zalqcznrk do niniejszej uchwaly.
$2. Wykonanie uchwaly powierzasiE W6jtowi Gminy Wr6blew.
$3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.

Przewo dni c zqcy Rady Gminy

Zalqcznik
do uchwaly nr

XXIIll51ll7

Rady GminyWr6blew
z dnia l0 luteso 2017r

PRO GRAM
OPIEKI NAD ZWIERZ4TAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAP OB,IE GAN TA BEZDOMNO SCT
zwrER.ZAT W GMTNIE WROBLEW

WROBLEW" STYCZEN 2OI7

Rozdzial l.
Postanowienia og6lne

Art.l. Program ma zastosowanie do wszystkichzwierz4t domowych przebywajqcych na
terenie Gminy Wr6blew, w tym w szczeg6lnoSci do ps6w i kot6w.
Art.2.Ilekroi w Programie jest mowa o :

1) ustawie - nale?y przez to rozumiei ustawg z dnia 21 sierpnia
zwierzqt (tj. Dz. U . z 2013 |. poz. 856 z p62n. zm.).

2)

1997 roku o ochronie

Programie - naleZy przez to rozumiei Program opieki nadzwierzEtami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierz1t w Gminie Wr6blew,

3) Gminie - nale|y przez to rozumie6 Gminp Wr6blew,
4) W6jcie - nalezy przez to rozumiei W6jta Gminy Wr6blew,
5) wlaScicielu - nale?y przez to rozumiei osobg bgdqc4mieszkaficem

Gminy Wr6blew,
posiadaj4c4 zwierzglub zwierzqta, o kt6rych mowa w niniejszym Programie,

Art.3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomnoS ci zwierzqt na terenie Gminy poprzez:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

odlawianie bezdomnych zwierzqt;
zapewnienie bezdomnyrn zwierzptom miejsca w schronisku dla zwierzqt;
opiekp nad wolno Lyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie
poszukiwanie wlaScicieli dla bezdomnych zwierz1t
sterylizacjg albo kastracjp zwierzqt;
usypianie Slepych miot6w;
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt
gospodarskich;
zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkachzdarzehlosowych
z udzialem zwierzat.

Rozdzial2.
Odlawianiennierz4t i zapewnienie bezdomnym zwierzptom miejsca w schronisku

Art. , Wylapywanie bezdomnychzwierzqt

bpdzie przeprowadzanew miarQ potrzeb nacalym

obszarze Gminy lub wyznaczonej czpsci.

Art. 5. Akcj a odtrawiania bezdomnych zwierug mohe by 6 zor ganizow ana na wnio s ek
kt6r zy zglo szq fakt pr zebywani a be zdomnyc h zw ier zqt na te re nie Gm iny.

m ie s zkaric 6 w,

Art.6. Termin i zakres prowadzonej akcji odlawiania zwierzqtokresla w6jt.
Art,7. Wylapane zwierzgtazostan4niezwlocznieprzewiezione do schroniska dlazwieruqt,
z kt6rym W6jt zobowi qzany jest zawrze! stosowne umowQ.

Art.8.

w

w6jt powierzyl w formie umowy odplatne wylapywanie oraz
ptzetrzymywanie zwierzqtpodmiotowi prowadzqcemu schronisko dla zwierzqtp.n.
,,Przytulisko i hotel dlazwierzqt domowych ,,Funny Pets" SzturmaMarta z siedzibqCzartki
498,98-200 Sieradz, pow. Sieradzki, woj. L6dzkie.
2017 roku

Art.9.Zlapane zwierzg zostanie wydane osobie, kt6ra udowodni swoje prawo wlasnoSci do
zwierzgcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gming koszt6w transportu,
przetrzymywania i leczenia zwierzgcia.

Rozdzial3.
Opieka nad wolno Zyj4cymi kotami oraz poszukiwanie wlaScicieli
dla bezdomnych zwierz4t

Art.10. Gmina prowadzi dzialania informacyjne maj4ce na celu podniesienie poziomu
wiedzy mieszkaric6w w zakresie obowi4zk6w, jakie ciqaq na osobaih utrzymuj4iych lub

hoduj4cych psy albo koty oraz zachpcajqce do zaopiekowania sig bezdomnym psem czy
kotem.

Art.ll.

BezdomnoSi ps6w i kot6w jest likwidowana poprzez wylapywanie tych zwierzqt,
kt6re ucieldy, zablqkaly siq lub zostaly porzucone i nie ma mozliwo5ci ustalenia ich
wla6ciciela lub opiekuna.

Art.12, Zapewnienie dokarmiania wolno zyj4cych kot6w przy udziale spolecznych
opiekun6w.

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

1)

2)

3)

prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierzqtwylapanych na terenie Gminy,
prowadzenia akcji edukacyjnychzachpcaj4cych do zaopiekowania sig bezdomnym
zwierzgciem,
umieszczanie ogloszeri zachqcajqcych do zaopiekowania sip bezdomnym zwierugciem
na stronie internetowej Gminy oraznatablicy ogloszeri w siedzibie Urzpdu Gminy.

Rozdzial4.
Sposoby ograniczania populacji bezdomnych

nnierzqt
Art.l4.

w

celu zmniejszenia populacji bezdomnychzwrerzqt Gmina prowadzi:

1) zabiegi sterylizacji bqd? kastracj i odlowionych bezpariskich zwierzqt,
2) usypianie Slepych miot6w zwierzqt,
3) Usypianie Slepych miot6w bezdomnych ps6w oraz kot6w zterenuGminy Wr6blew
wykonuje Przytulisko i hotel dla zwierzqt domowych ,,Funny Pets" Szturma Marta

z siedzibqczartki 498,98-200 Sieradz, pow. Sieradzki, woj. rodzkie.

4)

Zabiegi usypiania Slepych miot6w ze Srodk6w Gminy Wr6blew dokonywane

sE

w stosunku do zwierzqt, kt6re dostarczone zostaty przez firmp zajmuj4c4 sig
wylapywaniem bezdomnych zwierzqt zterenu Gminy Wr6blew, kt6ra wypelnila
oswiadczenie potwierdzajqce, iz dany slepy miot pochodzi od bezdomnego
zwierzpcia1'

5)

po wykonanym zabiegu, uSpione zwierzgprzekazywane jest do utylizacji, firmie

zktorquslugodawca ma podpisan4 stosownq umowQ 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
przebywal4cych na jej terenie na podstawie zawartej umowy ze schroniskiem dla zwierzqtlub

na po dstawie rachunku wystawion e go pr zez lekarza weterynarii.

Rozdzial5.
Zapewnienie opieki zrvierzgtom w przypadkach losowych

Art.16. W przypadku powstalych zdarzeri losowych takich jak: Smieri wlaSciciela, klgski
zywiolowe, bqdL znpcanie sip nad zwierzptami - Gmina wskazuje gotowoSi zaopiekowania
sig zwierzgtami w nastppujqcy spos6b:

1) zapewnienie zwierzptom z terenu Gminy calodobowej opieki weterynaryjnej przez
schronisko Przytulisko i hotel dla zwieruqt domowych ,,Funny Pets" Szturm a Marta
z siedzibqCzartki 498,98-200 Sieradz, pow. Sieradzki, woj. l6dzkre .
2) wskazanie gospodarstwa rolnego Pana Wieslawa Wzgardy zam. Tub4dzin 45 , 98285 Wr6blew , kt6re spelnia odpowiednie warunki bytowania dostosowane do
potrzeb zwienqt go spodarskich.
3) w przypadku zdaruen drogowych z udzialem zwieru4t opiekE weterynaryjn4
zapewnia: Przytulisko i hotel dla zwieru4t domowych ,,Funny Pets" Szturma Marta
z siedzibqCzartki 498,98-200 Sieradz, pow. Sieradzki, woj. l6dzkie.
17.W przypadku padlej zwieruyny leSnej i zwierzqt gospodarskich calodobowy dyZur
pelnii bgdzie : Przedsigbiorstwo - Jasta Sp. z o.o. (tel. 44 681 75 86 , kom. 691 698 900 )

Art.

Rozdzial6.
Dzialania edukaryjne

Art.l8. Gmina prowadzi dzialania edukacyjne maj4ce na celu podnoszenie poziomu wiedzy
mieszkafc6w w zakresie obowiqzk6w, jakie ciqizq na osobach posiadaj4cych zwierupta
poprzez prowadzenie zajg( edukacyjnych, konkurs6w propaguj4cych humanitarne
traktowanie zwierzqt.

Art.19. Wsp6ldzialanie ze schroniskami dla zwierzqt, lekaruem weterynarii

oraz
organizacjami spolecznymi takimi jak Fundacj a ,,AZYL" z N-odzi w celu prowadzenia akcji
promuj4cych prawidlowe postawy i zachowanie wlaScicieli wobec zwierzqt.

Art.20, Zapoznanie mieszkaric6w Gminy z celem oraz zaloleniami niniejszego Programu na
organizowanych zebraniach wiej skich.

Postanowienia kofcowe

Art.2l, Program realizowany bgdzie ze Srodk6w finansowych budzetu Gminy.
Art.2Z.Maksymalna kwota przeznaczona na reahzacjp Programu okreSlona zostanie
corocznie w uchwale budzetowei Gminy na danv rok.

Art.23. W 2017 roku na rcalizacjq niniejszego Programu przewiduje sip przeznaczyi kwotg
25.000 zlotych.

Art.24. Podejmowane dzialania w ramach Programu maj4 na celu polepszenie losu
bezpariskich zwierz{ oraz zapobieganie zagroheniom, kt6re mogg stanowi6 dla mieszkaric6w
Gminv.

