UCHWALA NR XVII/137 /2016
RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Drzewica w 2016 roku"

w sprawie:

przyjęcia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie

gminnym

(tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 11 i 11a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tj . Dz. U. 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz.l794, z 2015 r. poz. 226), Rada Gminy i Miasta w Drzewicy

uchwala, co

następuje:

§l
Przyjmuje

się

"Program opieki nad

zwierzętami

na terenie Gminy i Miasta Drzewica w 2016 r."

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

stanowiący załącznik

do niniejszej

zwierząt

uchwały.

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.

§3
Traci moc uchwała nr VIV47/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy i Miasta Drzewica w roku 20 15".

§4
Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem

podjęcia.

Drzewicy

Załącznik

Nr l do Uchwały Nr XVII/137/2016

Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

PROGRAM OPIEKI
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt

na terenie Gminy i Miasta Drzewica w roku 2016

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

§l
Cele oraz wykonawcy programu:
l. Celem programu jest:
l) Zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy,
2) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,

3) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy,
4) Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
5) Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę.
2. Wykonawcami programu

są:

l) Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy i

Miasta w Drzewicy,
2) Policja i
fundacje,

straż pożarna,

których

oraz organizacje

statutowym celem

pożytku

działania

publicznego, stowarzyszenia i

jest ochrona

zwierząt,

oraz

przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,

3) Hotel dla
Centrum

Zwierząt

i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko,

Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne

z

siedzibą

w

Łodzi,

Kosodrzewiny 56 lok. 2,
4) Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy,

5) Wolontariusze, z którymi tutejszy Urząd ma podpisane umowy wolontariackie.

ul.

§2
Realizacja

założonych

celów:

Zapewnienie opieki bezdomnym

zwierzętom

realizowane

będzie

poprzez:

l) Odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie przy udziale "Hotelu

dla

Zwierząt

i Ptactwa Domowego Longin

Siemiński,

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko,

Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowo- Adopcyjne" ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, 92-411
Policji,

Straży Pożarnej, służb

Łódź,

weterynaryjnych, oraz pomocniczo przez organizacje społeczne i

wolontariuszy;
2) Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu,

który nie

będzie stwarzał zagrożenia

dla

życia

i zdrowia

zwierząt

oraz nie

będzie zadawał

im

c1erp1ema;
3) Przekazywanie do schroniska, z którym Gmina ma zawartą umowę, zwierząt które w wyniku
wypadków losowych (zgon

właściciela, długotrwały

pobyt w szpitalu, odebranych w wyniku

nieprzestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt, itp.) utraciły
4) Zapewnienie
przypadkach
instytucji a

całodobowej

zdarzeń

opieki weterynaryjnej dla

wynikających

Zwierząt

zwierząt

drogowych) oraz odebranych w wyniku

rannych (w

działań

z realizowania zapisów Ustawy o ochronie

weterynarii- Punkt Weterynaryjny,
Hotel dla

właściciela;

Strzyżów

12 z którym Gmina ma

i Ptactwa Domowego Longin

Siemiński,

szczególności

uprawnionych

zwierząt,

w

służb

i

przez lekarza

podpisaną umowę

oraz

Gabinet Weterynaryjny,

Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowo- Adopcyjne" ul. Kosodrzewiny 56 lok.2,
92-411

Łódź;

5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo

pod opieką Gminy i Miasta Drzewica;
6) Monitorowanie

największych

skupisk kotów wolno

żyjących

na terenie Gminy w celu

zapewnienia im opieki i ograniczenia ich rozrodczości;
7) Zwierzęta gospodarskie czasowo odebrane właścicielom lub opiekunom na podstawie

decyzji Burmistrza Drzewicy

będą

umieszczane w gospodarstwie rolnym- Radzice Duże 97 do

czasu znalezienia nowych właścicieli.

§3

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez:
1) Prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad
_zwierzętami

i humanitamego ich traktowania, ·

2) Gmina w celu propagowania zabiegów kastracji i sterylizacji wprowadza mechanizm

finansowy,

zapewniający właścicielom

psów i kotów:

- finansowanie przeprowadzonych zabiegów w

O dofinansowanie

ilości

mogą ubiegać się właściciele zwierząt,

max. l O sztuk zwierząt rocznie.
którzy:

- adoptowali bezdomne zwierzę,
-

przedstawią

dowód

księgowy

wystawiony przez

zakład

leczniczy za

wykonaną

usługę,

3) Współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia

ich

rozrodczości

środków

-usypianie

ślepych

miotów i

sterylizację

na koszt Gminy do wyczerpania

finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

4) Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem

natychmiastowej sterylizacji suk na koszt · właściciela - do wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

§4

Zapewnienie

bezpieczeństwa mieszkańcom

-nałożenie obowiązków

Gminy poprzez:

na osoby utrzymujące

zwierzęta

domowe,

wynikających

z uchwały

o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Drzewica (Uchwały Rady Gminy
i Miasta w Drzewicy z dnia 25 marca 2013 r.). Edukowanie celem wyjaśnienia mieszkańcom
zasadności obowiązków

oraz egzekwowanie w/w przepisów.
§5

Edukacja

mieszkańców

realizowana

l)

będzie

Zachęcenie

Gminy w zakresie humanitarnego traktowania

poprzez:

nauczycieli w

szkołach

programowych w dziedzinie ochrony
traktowaniem

zwierząt

zwierząt,

i przedszkolu z terenu Gminy do

włączenia

środowiska, zagadnień związanych

oraz ich prawidłową opieką.

do

treści

z humanitamym

2) Organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy przy
współudziale

Organizacji

Pozarządowych

na temat humanitarnego traktowania zwierząt, opieki

i prawidłowego zachowania się w stosunku do obecnego

zwierzęcia.

3) Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy w ramach Programu prowadzi we. współpracy z

organizacjami

pozarządowymi,

wolontariuszami

działania

edukacyjne m. in. humanitarnego

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a

także

adopcji

zwierząt

bezdomnych.
§6
Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę

Gmina zapewnia pokrycie kosztów obserwacji
jeśli

zwierzęcia

w przypadku

pokąsania człowieka,

jego właściciel przedstawi zaświadczenie o dokonaniu szczepienia przeciwko wściekliźnie .

W przypadku braku takiego

zaświadczenia

koszt pokrywa właściciel

zwierzęcia.

§7
Koordynacja

działań

Koordynatorem

działań

podejmowanych w ramach programu z ramienia Burmistrza Gminy i

Miasta w Drzewicy jest Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
współpracującym ściśle

oraz organizacjami

w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej, wolontariuszami,

społecznymi

i Schroniskiem z którym Gmina ma zawartą umowę.
§8

Realizacja programu

Program realizowany będzie z funduszy Gminy i Miasta Drzewicy. Środki te wydatkowane będą
na działalność

związaną

Program ograniczenia

z "programem" na kwotę- 120.000,00 zł
bezdomności

i , ograniczenia populacji

realizowany będzie przez gminę oraz Lecznicę

Weterynaryjną

zwierząt

bezdomnych

pod nadzorem Referatu Ochrony

Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu oraz lokalnego wolontariatu.

§9

Postanowienia

końcowe

Dla realizacji Programu ograniczania
organizacjom
-

społecznym,

udostępnienie

zobowiązanie

organizacjami

domowych Gmina

może udzielić

pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci:

lokalu na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym;

- promocji podejmowanych
-

bezdomności zwierząt

działań,

a zwłaszcza w środkach masowego przekazu;

wszystkich podległych Gminie jednostek do
pozarządowymi działającymi

Program opracowano przy udziale
i akceptacji lokalnego wolontariatu

ścisłej współpracy

na rzecz ochrony praw zwierząt.

z

