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UCHWAŁA NR XVIII/99/2012
RADY GMINY BLIŻYN

Data: 2012-06-11

z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2012 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591, z późn. zm.1)) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) oraz po zaopiniowaniu przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny
w Skarżysku-Kamiennej, Koła Łowieckie działające na terenie gminy i Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami
w Polsce, Rada Gminy Bliżyn uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności
Zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Rams
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/99/2012
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Bliżyn w 2012 roku
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zwany dalej „Programem”, zakłada ograniczenie
zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Bliżyn oraz zapewnienie właściwej opieki
bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach
administracyjnych gminy.
§ 2. Celami Programu są:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt,
2) zapobieganie bezdomności zwierząt.
§ 3. 1. Wykonawcami Programu są:
1) gmina,
2) schronisko dla Zwierząt na podstawie podpisanej umowy z gminą,
3) wskazane gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich na
podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa,
4) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.
2. Koordynatorem i realizatorem Programu jest Wójt Gminy Bliżyn, za pośrednictwem Działu Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy.
§ 4. Realizacja Programu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, i umieszczanie bezdomnych
zwierząt domowych w schroniskach prowadzonych przez organizacje społeczne lub JST na podstawie
umów podpisanych przez gminę z tymi jednostkami,
2) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) odławianie bezdomnych zwierząt,
6) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów,
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
8) plan znakowania zwierząt w gminie (fakultatywnie).
§ 5. Opieka nad kotami wolnożyjącymi w przypadku wystąpienia tego zjawiska będzie polegała na:
- ustaleniu miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące,
- zapewnieniu dokarmiania oraz zapewniania im wody pitnej w miejscach ich przebywania, poprzez lokalnych
karmicieli.
§ 6. 1. Na terenie gminy wprowadza się stałe wyłapywanie zwierząt bezdomnych na zlecenie lub
interwencje.
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2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych będzie realizowane przez podmiot, który prowadzi działalność
w tym zakresie na podstawie podpisanej umowy z Gminą Bliżyn.
3. Odławianie będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do
wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał
im cierpienia.
4. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkami transportu przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu przedmiotowych zwierząt.
§ 7. Poszukiwanie osób chętnych do adopcji oraz sprawowania opieki realizowane jest poprzez
informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy,
czyli:
- za pośrednictwem Internetu,
- za pomocą lokalnych ogłoszeń,
- we współpracy z jednostkami pomocniczymi (sołtysi w poszczególnych sołectwach), mieszkańcami gminy
oraz organizacjami społecznymi.
§ 8. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt.
1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt, w szczególności
psów i kotów, realizują:
1) Gabinet weterynaryjny, który ma podpisaną aktualną umowę z gminą na świadczenie usług
weterynaryjnych poprzez zlecone przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt kierowanych
do gabinetu, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,
z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2) Działu Ochrony Środowiska poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom)
skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi gmina
podpisała umowę;
3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji
i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Bliżyn;
4) Właściciele psów i kotów, powinni podejmować działania zmierzające do wyeliminowania
niekontrolowanego rozmnażania zwierząt, które znajdują się pod ich opieką poprzez wykonywanie
zabiegów sterylizacji i kastracji.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane tylko przez lekarza weterynarii w gabinecie
weterynaryjnym.
3. Usypianie ślepych miotów może być wykonane tylko przez lekarza weterynarii w schronisku bądź
w lecznicy. Wymagany jest humanitarny stosunek do zwierzęcia podczas wykonywania tych czynności.
4. Usypianie ślepych miotów zwierząt (psów i kotów), będących własnością mieszkańców Gminy Bliżyn,
może być sfinansowane (w miarę możliwości budżetowych) przez Gminę, w przypadku, kiedy właściciel
czworonoga wykona zabieg sterylizacji suki/kotki, na własny koszt w okresie nieprzekraczającym dwóch
miesięcy od dnia uśpienia ślepego miotu.
5. Zwłoki uśpionych zwierząt należy odpowiednio zabezpieczyć do czasu zabrania ich przez podmiot, który
ma podpisaną aktualną umowę na odbiór, transport i utylizację zwłok zwierzęcych.
§ 9. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt prowadzona
jest na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii na świadczenie usług weterynaryjnych.
§ 10. Urząd Gminy w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy,
działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego
traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
§ 11. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie
gminy i wynoszą 11 300 zł.
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- przetrzymywanie, wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt

3 200zł

- usługi weterynaryjne

5 500 zł

- środki na pokrycie kosztów związanych z adopcją zwierząt

1 000 zł

- zbieranie i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych

1 600 zł
Suma

11 300 zł

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie zadań wynikających z ustawy o ochronie
zwierząt.

