UCHWAŁA NR XIV/108/20
RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Wróblew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 638) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza w Sieradzu, Rada Gminy Wróblew uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wróblew w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Wróblew.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Dawid
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Załącznik do uchwały Nr XIV/108/20
Rady Gminy Wróblew
z dnia 29 maja 2020 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WRÓBLEW NA ROK 2020
Postanowienia ogólne
§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych, w tym
w szczególności do bezdomnych psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy
Wróblew.
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Gminie – należy rozumieć przez to Gminę Wróblew;
2) Wójcie – należy rozumieć przez to Wójta Gminy Wróblew;
3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r.
poz. 638).
§ 3. Cele niniejszego Programu to:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt;
3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
4) edukacja mieszkańców gminy Wróblew w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej
i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji albo kastracji psów i kotów, adopcji zwierząt
domowych, zakazu handlu zwierzętami domowymi.
Zadania w ramach Programu
§ 4. W ramach Programu Gmina Wróblew realizuje następujące zadania:
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 albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Wykonawcy Programu
§ 5. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:
1) Gmina Wróblew, poprzez Urząd Gminy we Wróblewie, oraz gminne jednostki organizacyjne;
2) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt, przez współpracę z organami wymienionymi w pkt 1, w zakresie zadań wymienionych w §4
pkt 2, 5;
3) jednostki wymienione w pkt 1 współpracują w swym zakresie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii
w Sieradzu.
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Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 6. 1. Fundacja „Zwierzyniec” z siedzibą 98-300 Wieluń, ul. 18 Stycznia, zwane w dalszej części
Schroniskiem, przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Wróblew.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Regulamin Schroniska.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§ 7. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy Wróblew realizuje się przy współpracy Gminy
z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) zapewnienie dokarmiania zakupioną przez gminę karmą, przy udziale społecznych opiekunów kotów
wolno żyjących;
2) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów;
3) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom przez zakład weterynaryjny.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 8. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę dotąd pozostawało.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie gminy Wróblew podlegają stałemu odławianiu przez Fundację
„Zwierzyniec” z siedzibą 98-300 Wieluń, ul. 18 Stycznia - zgłoszenia od mieszkańców Gminy o bezdomnych
zwierzętach przyjmuje Urząd Gminy we Wróblewie.
3. Urząd Gminy we Wróblewie po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności informuje Fundację
„Zwierzyniec” z siedzibą 98-300 Wieluń, ul. 18 Stycznia o konieczności odłowienia zwierzęcia.
4. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który
nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im
cierpienia.
5. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.
6. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska.
7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego
w §12.
8. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom:
1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii;
2) pomocy lekarsko-weterynaryjnej;
3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę;
4) po opuszczeniu kwarantanny: oznakowaniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
i niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku
§ 9. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku zgodnie
z Regulaminem Schroniska dla zwierząt.
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się
właściciela lub opiekuna;
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
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§ 10. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych jest realizowane przez Schronisko,
poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt
przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska, organizację akcji promujących adopcję zwierząt
oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych opiekunów z organizacjami pozarządowymi statutowo
zajmującymi się ochroną zwierząt.
2. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie Schronisko podejmuje próbę ustalenia
dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie zapisanych w bazie danych identyfikujących właściciela
oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania zagubionego zwierzęcia.
3. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu 14-dniowej
kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych zgodnie z Regulaminem Schroniska.
4. Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości
z adresem zameldowania, po podpisaniu umowy adopcyjnej.
5. W przypadku zwierząt gospodarskich, poszukiwanie właściciela bezdomnego zwierzęcia odbywa się
poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Gminy – przez okres 7 dni od daty
umieszczenia zwierzęcia w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w §12.
Usypianie ślepych miotów
§ 11. 1. Bezpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane jest w Schronisku.
2. Do Schroniska mogą być dostarczone zwierzęta z terenu gminy Wróblew.
3. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku.
4. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawia się w Schronisku w celu przekazania ich do utylizacji.
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym
§ 12. Zapewnienie miejsca porzuconym zwierzętom gospodarskim, oraz czasowo odebranych właścicielom
na podstawie art. 7 ustawy o ochronie zwierząt, Gmina wskazuje gospodarstwo rolne w miejscowości Tubądzin
45.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 13. 1. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych, na terenie gminy Wróblew
całodobową opiekę sprawuje lekarz weterynarii z którym Gmina Wróblew posiada osobną podpisana umowę.
2. Za odbiór i przewiezienie zwierzęcia domowego z miejsca zdarzenia drogowego odpowiedzialny jest
lekarz weterynarii z którym Gmina posiada osobno podpisaną umowę.
Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym
§ 14. W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym,
przy współpracy z organizacjami wymienionymi w §5 pkt 1:
1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego
traktowania;
2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;
3) propagowanie adopcji zwierząt domowych;
4) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie w pierwszej
kolejności adoptowania, a następnie zakupu zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów
z legalnych źródeł.
Finansowanie Programu
§ 15. 1. Koszty realizacji zadań określonych niniejszym programem ponosi Gmina Wróblew.
2. Program realizowany będzie ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie w wysokości
58.000,00 zł.
3. Środki wydatkowane będą:
1) 50.000,00 zł na utrzymanie zwierząt przebywających w schronisku i wyłapanie bezdomnych zwierząt;
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2) 2.000,00 na opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, uśpienie ślepego
miotu i sterylizacja bezdomnych kotów;
3) 3.000,00 na zakup karmy i zapewnienie dobrostanu dla zwierząt gospodarskich w przypadku zagrożenia ich
zdrowia lub życia;
4) 3.000,00 zł na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.
§ 16. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Programu sprawuje Wójt Gminy
Wróblew.
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