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z dnia
. 2017 r.

;,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2017,,
Rozdział I
Postanowienia ogólne

s1

Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskĺch, w tym
W szczegolności do psow i kotów przebywających w granicach administracyjnych
Gminy Łączna'

s2

Celem programu jest:
1) Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym- W rozumieniu art. 4 pkt 16
ustawy o ochronie zwierząt,
2) Poszukiwanie nowych właścicielidĺa bezdomnych zwierząt,
3) Zapobĺeganie bezdomności zwierząt,
4) o g ra n iczen ie n ieko ntro lowan eg o rozrod u zwierząt,
5) Edukacja mieszkańcow Gmĺny w zakresie zasad humanitarnego traktowania
zwierząt oraz obowiązków właścicielĺzwierząt domowych,
6) opieka nad wolno Żyjącymi kotamĺ, w tym ich dokarmianie,
7) Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy'

s3

Realizatorami Programu są:
1) Wydział Techniczny Urzędu Gminy w Łącznej,

2) Policja, poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu
czystoścĺĺ porządku przez właścicielĺ
zwierząt domowych oraz innych

obowĺązków ustalonych w odrębnych przepisach,
3) Przedstawicĺele inspekcji weterynaryjnej,
4) organizacje pozarządowe, ktorych statutowym celem jest ochrona zwierząt
araz przeciwdziała n ĺe bezd omności zwierząt,
5) osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienĺa opieki bezdomnym
zwierzętom'

Rozdział II
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
W celu zapewnienia opĺeki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizaĄę

następujących zadań:

1) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
i przewoŻenĺe ich do schroniska w Nowĺnach, a w przypadkach koniecznych
do gabinetu weterynaryjnego, zgodnie z rozporządzeniem Mĺnistra Spraw
Wewnętrznych ĺ Admĺnĺstracjĺz dnia 26.08.199B r. W sprawie zasad
j
' warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz' 753 ze
zm').. odławianie prowadzone będzie przez Gabĺnet Weterynaryjny MEDWET'l ,'z;siecizibą w Kielcach,'przy ul. Berberysowej 34,w zaleŻnościod potrzeb: na
,, zgłoszenie mieszkańców, Polĺcji, organizacji społecznych bądż zarządców

nieruchomości,
2) .dozor ĺ utrzymanie wyłapanych z terenu Gminy zwierząt bezdomnych będą
prowadzone przez schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowĺnach' przy ul.
Przemysłowej 89, na podstawie zawańej umowy,
3) schronisko zapewnĺa przyjmowanym zwĺerzętom kompleksową opĺekę
weterynaryjną na zasadach określonychw ustawie z dnia 21 sierpnia1997 r.
o ochronĺe zwierząt (t j Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) oraz dokonuje
ĺdentyfikacj ĺ ww. zwierząt (m ikroczip),
4) zapewnienie bezdomnym zwierzętom (w szczególności kotom wolno Żyjącym)
całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej przez Gabinet Weterynaryjny
w Skarzysku Kamiennej, ul' Konarskiego 12, 26-110 Skarzysko Kamĺenna,
reprezentowany przez lek. wet. Jerzego ZĄączkowskĺego. Dotyczy to równĺeż
zdarzen drogowych z udziałem zwierząt,
5) zapewnienie mĺejsca w gospodarstwie rolnym z siedzlbą w miejscowości
Podłazie BB, 26-140 Łączna, które sprawować będzie właściwąopiekę nad
zwierzętami gospodarskimi, odebranymi czasowo właścĺcielowi,bądŹ
porzuconymi na terenie Gminy Łączna'
6) podejmowanie intenľencjĺw sprawach dotyczących traktowania zwierząt
nĺezgodnie z przepisami ustawy o ochronĺe zwierząt.

Rozdział lll
Poszukiwanie nowych właścicielidIa bezdomnych zwÍerząt
Poszukiwanie nowych właścĺcielidla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez'.

1) schronisko

W

Nowinach, które prowadzi działania zmierzĄące do

pozyskĺwania nowych właścicielioraz przekazywanĺa do adopcji bezdomnych
zwierząt, osobom zainteresowanym ĺ zdolnym zapewnić im należyte warunki

bytowania,

2) ĺnformowanie o moŻliwoścĺadopcji zwierząt bezdomnych, W sposÓb
zwyczajowo przyjęty- na tablĺcach ogłoszeń oraz stronach internetowych
Gminy Łączna,

3) współdziałanie z Sołtysami oraz Radnymĺ Gminy Łączna, jak i organizaĄaml
społecznymĺw zakresie poszukiwania nowych właścicielidla zwierząt'
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Rozdział IV
a n i e bezdom n ościzwi erząt

W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Urząd Gminy Łączna przewiduje
realizację następują cy ch zadań:

1) Przyjmowaníe przez Wydział Techniczny zgłoszeń o błąkających się

zwierzętach pod nr tel. 41 254 89 73,
2) Umĺeszczanie informacji o zagubionych i znalezionych zwierzętach na stronie
internetowej Urzędu Gmĺny oraz tablicach ogłoszeń tut. organu i sołectw.
3) Propagowanie wśridmĺeszkańcow przeprowa dzania zabiegów sterylĺzacjĺlub
kastra cj i pos iad a ny ch zwierząt,
4) Elektroniczne znakowanĺe zwierząt trafiających do schroniska poprzez
czipowanie i wprowadzanie ĺnformacji do Bazy Danych SAFE-ANlMAL'
5) Współpraca z osobami ĺ ĺnstytucjamĺ zajmującymi się opieką nad bezdomnymi
zwierzętami w zakresie

'/

'/

:

prowadzenĺa wspólnych

akcji, zmierzających do

bezdomnym zwierzętom nowych właścicieli,

znalezienia

wymĺany informacji na temat porzuconych oraz żle traktowanych
zwierząt, w celu dochodzenia od ĺch właścicielinalezytej opieki'

Rozdział V
ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt

W celu zmniejszenia popuĺacji bezdomnych zwierząt planuje się

następujących zadań:

1)Wykonywanie sterylizacji

l
'

ĺ kastracji

realizację

zwierząt odłowionych' która będzie

prowadzona obligatoryjnie w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
2) Usypĺanie ślepych miotÓw zwier:ząt bezdomnych, clla których nie ma
możlĺwoŚci znalezlenia właścicielioraz przeprowa dzanie zabiegów sterylizacji
i kastracji wśród kotów wolno Żyjących, realizowan e przez lekarza weterynarii,
z którym Gmĺna podpĺsałaumowę,
3) Jednorazowe pokrycie kosztów nĺezbędnych zabiegów, badania ogólnego
stanu zdrowia oraz steryllzaĄi samic lub kastracjĺ samców psów i kotow dla
osób, które zadeklarowały chęć adopcji bezdomnego zwierzęcia
Pochodzącego z terenu Gminy Łączna (oświadczenĺeadopcyjne),
4) Prowadzenie dzĺałańpromujących sterylizację i kastracj ę zwierzątdomowych,
jako najskuteczn iejszej metody walki z nadpopu laĄą zwierząt n iechcianych'

Rozdział VI
Edukacja w zakresie zasad humanitarnego traktowanÍa zwierząt oraz
ob

s

owi ąz kow wł aści ciel i zw i erząt do mowyc h

1. W celu edukacji w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację

następujących zadań:
1) Promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez prowadzenie na stronie
internetowej Urzędu Gminy kącĺka adopcyjnego,
2) Promowanie na stronie internetowej Programu opiekĺ nad zwierzętami
bezdomnymĺ oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

3) Działalnościnformacyj1ą Urzędu Gminy w ramach Programu, skierowaną

,,
j.'

do
mieszkańcóW, a dotyczącą głównie zagadnień związanych z humanitarnym
traktowaniem zwierząt domowych ĺ gospodarskĺch oraz standardami opieki

nad:; ZVyierzętami, potrzebą ograniczania
sterylizację i kastrację.

populacjĺ zwierząt poprzez

2. DziałalnoścakreśloĘaW

s 1 moŻe być prowadzona we współpracy
z jednostkarni organizacyjnymi Gminy (ednostkamĺ oświatowymi) oraz jednostkamĺ
pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt'
,$.

Rozdział VII
opieka nad wolno żyjącymi kotami
opieka nad wolno Żyjącymi kotami obejmuje:
1) ustalenie mĺejsc, w ktorych przebywają koty wolno Żyjące,
2) tworzenĺe ĺ prowadzenie rejestru społecznych opiekunÓw kotow wolno
Żyjących,

3) zapewnienie dokarmiania przy udzĺaĺespołecznych opiekunów kotów wolno

4)
5)

Żyjących, w okresie występowania niedostatku Żeru naturalnego,
sterylĺzację lub kastrację woĺno Żyjących kotÓw,
zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom.

RozďzÍał VIil
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku pubIicznego na terenie gmÍny
W celu zapewnienia bezpĺeczeństwa i porządku publicznego na terenĺe Gmĺny
planuje się realizację następujących zadan:
1) Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie

obowiązków właścicielizwierząt, określonych przepisami o utrzymaniu
czystoścĺi porządku w gminach oraz innych obowiązkow ustalonych

w odrębnych przepisach,

z inspekcją weterynaryjną, obowiązku
corocznego szczepienia psow przeciwko wściekliŹnie,
3) Sukcesywne wyłapywanie z terenu gminy zwierząt chorych, kontuzjowanych,
agresywnych, stanowiących zagroŻenie dla zdrowia lub Życia ĺudzkiego,
a takŻe poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
4) odbiór i utylizacja zwłok mańwych zwierząt domowych będą realizowane
przez Przedsiębiorstwo JASTA społka z o. o', z siedzibą W Piotrkowie
Trybunalskim, przy ul. Pawłowskiej 4' na podstawie zawartej umowy.
2) Egzekwowanie, przy współpracy
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Rozdział lX
Środki finansowe przeznaczone na realizaĘę programu

.:

',Program będzĺe realizowany ze środkow finansowych budzetu Gminy Łączna'
.'., ,,| .,'';?):w 20,1.7 roku Gminą',Łączna zapewniła w budŻecie kwotę 50 0o0 zł (słownie:
niniejszym Programem tj
-.] "'
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zapewnienie całodobowej opiekĺ lekarsko- weterynaryjnej 2 5aO zł,
wykonywaníe sterylizacji i kastra ď1i zwierząt bezdomnych 3 5OO zł,
dokarmianie kotów wolno Żyjących 500 zł,
odbĺór ĺ utylizacja zwłok martwych zwierzątdomowych 2 5OO zł,
zapewnienie schronienĺa iwyzywienĺa dla bezdomnych zwlerząt36 000

:

zł.

