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UCIIWAŁA NRv/442015
RADY GMINY Żnl./'zxow
z dnta3Omarca2015r.

w sprawieprryjęcia Programu opieki nad zwierzętaTi bezdomnymi
oraz zapobieganiabezdomności
zwierząt na terenie Gminy Że|azkóww 2015 roku
Na podstawieart.18ust.2pkt. 15, art.40ust.l ustawyzdnia 8maxca
l990r. osamorządzie
gminnym(tekst
jednolityz' Dz'rJ'z2Ol3r- poz. 5942e mt.),oruz
art.ll ust.l iart. lla ustawy zdnia2l sierpnia 1997r.
o ochroniez:łłierząt
( telcstjednolity Dz. U. z2ó73t., poz. 856ze mlianarrt)Rada
cńnv ńI^,xo;;a;"i;;
."
następuje:
$ 1. Przyjmujesię Programopieki nad nt.ierzętarrlibezdomnymioruz zapobieganiabezdomnośc
i 'utieruątna
terenieGminy Żelazkóww 2015rokuw brzrnieniuokr"srony.* zaączrriku
do niniejszejuchwĄ.
$ 2. WykonanieuchwaĘpowierzasię Wójtowi Gminy Że|azków.
$ 3. Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
WojewódŹwaWielkopolskiego.
Przew.odniczłcv
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Załącznikdo UchwaĘ NrY144/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia3) marca2015 r.
PROGRAM
oPIEKI NAD zwIERzĘTAMI

BEZDoMIIYMI

oRAz

ZAPoBIEGANIA

zwIERzĄT NA TERENIE GMINy żnuł.zrÓw

BEzDoMNoŚcI

Rozdział 1.
Postanowieniaogólne
$ 1. Program opieki nadmtierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomnościzvtierzątna terenie Gminy
Że|azków, Zvranydalej Programem,określacele i zadania słuzącezapobieganiubezdomnościmvierzątna terenie
Gminy Że\azków orz zapewnienie właściwejopieki bezdomnym mvierzętomdomowym i gospodarskim oraz
wolno zyjącym kotom przebywającychw granicachadministracyjnychGminy
Rozdział 2.
Cel i zadania Programu
$ 2. 1 Celem Programujest realizacja zadań własnychGminy wynikających z ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r.
o ochronie mvierząt(tekstjednolity Dz.U. z20|3r., poz. 856 ze zmianani) ,w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, atakŻe zapobieganie bezdomności z:łńerząt na terenie Gminy Żelazków oraz poprawa
bezpieczeństwamieszkańców i porządkupublicmego na tereniegminy Że|azków.
2. ZadaniaProgramu:
1) Zapewnieniemozliwościprzyjęcia w schroniskubezdomnych złtierząt.
2) odławianie bezdomnych nt ierząt
3) Kontrolę populacji bezdomnych mtierzątpoprzez obligatoryjnąich sterylizacjęalbo kastrację.
4) Poszukiwanie nowych właścicielidla bezdomnych mt ierząt.
5) Usypianie ślepychmiotów.
6) opiekę nad wolno Ąjącymi kotami, głównie poprzez ich dokarmianie.
7) Wskazanie gospodarstwarolnego w celu zapewnieniamiejsca d|azwierząt gospodarskich.
8) Zapewnieniecałodobowejopieki weterynaryjnejw prrypadkachzdarzefi drogowych zudziałęmz:łńerząt,
3. Realizacja zadańProgrurmuo których mowa w ust . 2pkt2 - 5 będzie powierzona podmiotowi określonemu
w$3.
Rozdział 3.
Formy przeciwdziałania bezdomnościrwierząt
$ 3. odławianie, transport,prryjmowanie i przetrzymywanie zvtierzątbezdomnych z terenu Gminy Że|azków
dokonywanebędzie przez podmiot prowadzącyschronisko d|a zł,tierzątna podstawie zawartej umowy z Kaliskim
Stowarzyszeniem Pomocy d|a Zwierząt HELP Animals u. Asnyka 58142,62-800 Kalisz, a w prrypadku
zaistnienia potrzeby nagłejopieki lekarskiej mtierząt rannych przejmuje na zlecenie Gminy Że|azków, również
zakład|ecmicry tj. Prrychodnia MaĘch Zwierząt z siedzibąw Kaliszu prry ul. Warszawskiej 638, 62- 800 Kalisz.
Z.Zg}oszenia nagĘch prrypadków potrzeby udzielania pomocy d|azltierząt
Gminy Że|azków .

przyjmowane są wUrzędzie

3.Poza godzinami funkcjonowania urzędu zgłoszerua przyjmowane będą pod numerem telefonu :
604591484
$ 4. Na terenieGminy odławianiebezdomnych mtierząt jest stałei realizowanepoprzez:
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l. odławianie mtierząt bezdomnych, które uciekĘ, zabtąkĘ się lub zostaĘ porzucone przez człowieka
i niema mozliwości ustalenia ich właścicielalub innej osoby, pod której opieką ntierzęta trwale dotąd
pozostawaty.
2. Mieszkancy Gminy Że|azków dokonują zgłoszenia o koniecmości dokonania wyłapania bezdomnych
zwierzątodpowiedniemumiejscowo soĘsowi, który
l) dokonujewstępnejoceny i decydujeo podjęciu działafizmierzającychdo wyłapaniabezdomnychzwierząt,
2)w przypadku koniecznościwyłapaniabezdomnych ntierząt na określonymterenie dokonuje zgłoszeniado
Urzędu Gminy Że|azków.
3) przed dokonaniem zgj'oszeniabezdomnego zwtierzęciado odłowieniadokonuje wstępnej oceny' czy zlltierzę
nie posiada omakowania umoiliwiającego ustalenie tożsamościwłaścicie|ai czy nie stanowi własności
mieszkańców danegosołectwa.
4) dokonujączg}oszeniama obowiązek podaćdokładnemiejsce przebywania zwierzęcia,dane osoby dokonującej
zgłoszenia, kontakt telefoniczny w przypadku konieczności konsultacji dla podmiotu dokonującego
wyłapywanie mt ierzęcia.
3. Gmina zgj'aszatelefonicmie podmiotowi o którym mowa w $ 3 koniecznościodłowienia zwierzęcia, po
ustaleniujego rzecrywistej bezdomnościi precyzyjnym określeniumiejscajego lokalizacji.
4. Uprawniony podmiot odławiający bezdomne ntierzęta, zobowięany jest do wykonywania crynności
odłowów w sposób sprawny i nie stwarzającyzagroŻeniadla bezpieczeństwai porządku publicznego.
5. odławianie nvierząt bezdomnych odbywaó się będzie przy uĘciu specjalistycmego sprzętu, który
nie stwarza zagroienia d|aĄcia i zdrowia oraz który nie możezadawaćim cierpienia.
6. Transportz.vtierzątodbywaćsię będzie prry uĘciu specjalistycmegopojazdu.
7. Bezdomne mtierzęta po ich odłowieniu na terenie Gminy Żelazków będą niezwłocznie umieszczane
w schronisku dla bezdomnychzwierząt' prowadzonym przez podmiot, zktórym Gmina zawatłaumowę w sprawie
zapewnienia opieki nad bezdomnymi złtierzętami.
8. Bezdomne mtierzęta mogą być kierowane do osób zdolnych zapewnić im naleryte warunki bytowania
i które wyraŻająchęó prryjęcia pod opiekę bezpanskiego rwieruęcia. Przekazanie z.iłierzęciado adopcji odbywa
się nieodpłatniebądźza Tł,trotemwydającemupodstawowych kosztów na podstawie dostarczonejfaktury opieki
medycmej nadntierzęciem miedry innymi za szczepienieprzeciw wścieklimie,odrobaczanie.
9. Gmina Że|azków nawiąze kontakI z osobami chętnymi, zdolnymi zapewnić naleŻ"yte
warunki bezdomnemu
zwierzęciu oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalność
w zakresie opieki nad zvtierzętami,do czasowego
przetrzymywania ntierzęcia w sytuacji chwilowego przepełnieniaschroniska lub innej przyczyny niezależnejod
gminy. Gmina Że\azków pokryje kosz|y utrzymania mtierzęcia i ewentualnąopiekę weterynaryjną' W zakresie
tym gmina nawiqŻe współpracę zorganizacjarni społecznymi, których statutowym celem jest opieka nad
nvierzętami'
l0.Wprrypadkuzwierząt, które pogryzty,pokąsałyczłowiekalub będzie podejrzaneowściekliznęlub inną
chorobęzakuźną,po odłowieniuzostanie przekazanena obserwacjęweterynaryjnądo miejsca wskazanegoprzez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu, po zakofrczeniuobserwacji i wykluczeniu zachorowania zostanie
umieszczonew schronisku.
$ 5. Sterylizacja albo kastracjamtierzątw schronisku
t. obligatoryjna sterylizacja lub kastracja mtieruątbezdomnych zapobiegającaich rozmnuŻaniudokonywana
będziewschroniskudIantierząt,przezpodmiotok1órymmowaw$3inazasadachokreślonychwRegulaminie
schroniska.
2. W przypadku bezpośredniej
adopcji bezdomnegomtierzęcia przez mieszkańców gminy koszty kastracji lub
sterylizacjipoĘwa Gmina Że|azków.
3' Zabiegi sterylizacji albo kastracjimogą być prowadzonetylko przez|ekarzaweterynarii.
4. Zabiegom' o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
|) rwierzęta w okresie l4 dni od umieszczeniaich w schroniskuzuwagi na możliwość
zgtoszeniasię właściciela
lub opiekuna;
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2),mvierzętąu których istniejąprzeciwwskazaniado wykonania tych zabiegów z uwagi na stanzdrowia lub wiek.
$ 6. Poszukiwanie właścicielidla rwierzątprzebywającychw schronisku dlamtierząt
l.Zwierzę bezdomne moze zostać oddane do adopcji osobom zainteresowanymizdolnym zapewnić im
na|eĘte warunki bytowania m.in' poprzez promowanie akcji adopcji mtierząt na stronie intemetowej Urzędu
Gminy ŻeIazków, działaniaedukacyjne wśróddzieci i młodzieĘ
f.W przypadku ustalenia właścicielalub opiekuna n,ńerzęcia, które zostało odłowione i umieszczone
w schronisku właścicielobowiązanyjest zwrócić Gminie Że|azków poniesione przez nią koszty ntiązane z jego
odłowieniem,przewiezieniem i umieszczeniem zwierzęcia w schronisku, w tym kosĄ opieki weterynaryjnejdo
wysokościwydatków faktycmie poniesionychprzez Gminę Że|azków.
3. W przypadku wskazanym w ust.l właściciellub opiekun zvierzęcia obowiązany jest odebrać zvtierzę ze
schroniskaw ciągu 7 dni, po wcześniejszymuiszczeniu opłat.
$ 7. Usypianieślepychmiotów
Usypianie ślepychmiotów wykonywane będzie w schronisku na podstawie umowy określającejzakres jej
realizacji, w tym finansowanie.
$ 8. opieka nad wolno zyjącymi kotami
1. W myślart.21 ustawy ntierzęta wolno ryjące stanowiądobro ogólnonarodowei powinny mieó zapewnione
warunki rozwoju i swobodnego bytu. Koty wolno Zyjące nie są zwierzętami bezdomnymi' w zvti4zku ztym,
nie wolno ich wyłapywać,wywoziÓ (wyjątkiemjest wyłapywaniew celu przeprowadzeniakastracji i sterylizacji),
ani utrudniaćim bytowania w danym miejscu.
2. opieka nad wolno zyjącymi kotami na terenie gminy Że|azków realizowana będzie poprzez wspótpracę
Gminy ŻeIazków z soĘsami orazorgarizacjami społecmymi,których statutowymcelem jest ochrona ntierząt.
3' opieka nad wolno Ęjącymi kotami, o której mowa w ust. 2 obejmie między innymi:
ustaleniemiejsc, w których przebywająkoty wolno zyjące,
dokarmianie kotów wolno Ęjących _ zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom
kotów)wyłapywaniewolno Ęjący ch kotów przez pracowników schroniska
. dostarczanie wyłapywanych kotów do wyznaczonego punktu weterynaryjnego , gdzie poddawane będą
zabiegom sterylizacji i kastracji
- zapewnienieopieki po zabiegu bądźkastracjikotów przez okres niezbędny do rehabilitacji mtierzęcia,
- wypuszczeniepo okresie rehabilitacjirwierząt po zabiegu do miejsc , z których zostałyzabrane.
$ 9. Zapewnieniemiejsca d|amvierzątgospodarskichwe wskazanym gospodarstwierolnym
w prrypadku zaistnienia okolicmości zawarwch zart.6 ust' la przedmiotowej ustawy mtierzęta
gospodarskie umieszczone będą w gospodarstwierolnym połozonymw miejscowości Zborów nr 50, 62.817
Że|azków. Decyzja o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiegowe wskazanym gospodarstwieosoby ftzycmej
odbywać się będzie wformie z|ecenia bez wynagrodzenia, a|e ze Zwrotem kosztów realizacji zlecenia (art.
735i742ustawy zdnia 23kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz.U. z20l4poz.721ze
zmianami), w tym doraźny zwrot kosŹów weterynaryjnych, względnie zryczakowany mtrot kosztów
czźrs.
utrzymaniaprzez ok'reś|ony
$ 10. Zapewnienie całodobowejopieki weterynaryjnejw prrypadku zdarzeń drogowych zudziałem mtierząt
realizuje Gmina Że|azków poprzez umowę z|ekarzem weterynarii Panem Michałem Wierzejskim właścicielem
specjalistycznejPrrychodni Małych Zwieruątz siedzibąprzy ul. Warszawskiej 638 , 62 _ 800 Kalisz poprzez:
1) zabraniu zltierzęcia poszkodowanegow wypadku drogowym do punktu weterynaryjnego,gdzie wykonane
zostaniebadanie,rozpomanie, diagnozai podjęcie |eczenia,
2) przywróceni.uich środowiskunaturalnemu,w prrypadkumtierząt wolno z1jących,po zakończeniuleczenią
3) zidentyfikowaniewłaścicielazvtierzęciaw prrypadku zwierzątgospodarskichoznakowanych'
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Rozdział 4.
Dzikie rwierzęta w terenie zabudowanym
s 11. 1. W prrypadku pojawienia się w tereniezabudowanymzwierzęcia innego niz gospodarskielub domowe'
Gmina Że|azk6w, w porozumieniu z Policją, Powiatowym Lekarzem Weterynarii i właściwymmiejscowo kotem
łowieckim, aw razie konieczności_ StraĘ PoŻarną podejmujekroki w celu umożliwieniu zwierzęciu powrót do
miejsca naturalnegobytowania.
2.Jeśli zu.tierzę,októrym mowa wust.l niejest wstanie samodzielnie wrócić do miejsca nafuralnego
bytowania, lekarz weterynańi poddaje mtierzę zabiegowi Ęmczasowego uśpieniaw celu umożliwienia jego
przewiezieniado naturalnegośrodowiska'
3. Jeśli zvtierzę, o którym mowa w ust.l zagraia bezpieczeństwu ludzi |ub z:łierząt domowych bądź
gospodarskich,a nie ma mozliwościdostarczenia mtierzęcia do miejsca naturalnegobytowania, zawiadamia się
niezwłocmie dyŹurującegolekarza weterynarii orazłowczegowłaściwego
miejscowo Koła Łowieckiego
Rozdział 5.
Finansowanie Programu
$ 12. Środki finansowe przeT|aczone na rea|izację zadań wynikających z Programu, gmina przemacza
z budzetuśrodkiw wysokości58.000 zł,,z czego:
1) na odławianiei zapewnienieschronieniabezdomnym zvierzętom - 50.000 ,00 zł
2) na opiekę weterynaryjnąi sterylizacjęoraz kastracjębezdomnychmtierząt- 6000,00zł
3) na pozostałedział,ania,przeutidziane w Programie _2000 zł'
Rozdział 6.
Edukacja mieszkańców
$ 13. Gmina w ramach współpracy może udzielić organizacjom społecznym, których statutowe działania
przycryniają się do ochrony mtierząt,pomocy w różnych formach,m.in. w postaci:
l) promocji podejmowanychdziałańprzezteorganizacje,np. za pomocąśrodkówmasowego przekanl,
2) udostępnianiasal na spotkaniaotwarteorganizowanychw celu podnoszeniaświadomości
mieszkańców Gminy
w zakresie przedmiotowychtematów.
Przewodnicz4cy
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UZASADNIENIE
Zgodnie zart. |1 ust. l ustawy zdnia 21 sierpnia |997r. o ochronie zvierząt (tekstjednolity Dz. U.
z20|3r,poz. 856) zapewnienieopieki bezdomnymzwierzętomoraz ich wyłapywanienależydo
zadańwłasnychgminy.
Rada Gminy Że|azków działającna podstawie art. 1la ust. 1 aby wypełnióprzedmiotowy
obowiązekokreślaw drodze uchwĄ corocznie do dnia 3l marca
W związku zpovtyŻszym, podjecieprzezRadę Gminy Że|azków przedmiotowejuchwaĘ w celu
rea|izacjinałożonychustawana gminę obowiązków w zakresie zapewnieniaopieki bezdomnym
jest konieczne i uzasadnione.
zwierzętom orazzapobieganiatej bezdomności
PĘekt niniejszejuchwaĘwrazzzałącznikiem
Programemopieki nadzwierzętami
bezdomnymioraz
zapobieganiabezdomności
zlńerzątna terenieGminy Że|azkóww 20|5 roku zostałzaopiniowanyprzez
PowiatowegoLekarzaWeterynariiw Kalisztl' organizacjespołecme,których celemdziałaniajest ochrona
twierzątoraz przezdzierżawcówi zaruądcówobwodówłowieckich,działających
na obszarzeGminy
Że|azków.
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