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z dnia 23 marca 2012 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Zagnańsk w 2012 roku
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Zagnańsk w 2012 roku” w brzmieniu nadanym w Załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Wojciech Chłopek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 34/2012
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 23 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Zagnańsk w 2012 r.
§-1
Celami programu są:
1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie
zwierząt,
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
§-2
1. Wykonawcami Programu są:
1) Gmina
2) Schronisko dla zwierząt (Schronisko dla Zwierząt na podstawie umowy podpisanejz gminą),
3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy,
2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Kierownik Referatu
Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zagnańsk. Referat Gospodarczyi Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Zagnańsk w celu zapewnienia funkcjonowania programu bezpośrednio
współpracuje z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko – weterynaryjnym.
§-3
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt realizuje poprzez
umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach prowadzonych przez organizacje społeczne lub
jednostki prowadzące schroniska na podstawie podpisanych przez gminę umów.
§-4
Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez:
1. Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące,
2. Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania,
3. W miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy,
4. Powierzenie realizacji w/w zadań jednostkom pomocniczym gminy oraz współdziałaniez organizacjami
społecznymi.
§-5
1. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
a) Stałe na interwencje
b) Okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku,do których nie
istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod którą opieką dotychczas pozostawały,
w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiui bezpieczeństwu ludzi.
3. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina podpisuje umowę
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z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie, którego adres podaje na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy.
4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 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.
5. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i tablicach ogłoszeńw sołectwach, na stronie biuletynu
informacji publicznej Urzędu Gminy Zagnańsk.
6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym
do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
§-6
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na
zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko, na wniosek mieszkańca gminy, który stał się
właścicielem bezdomnego psa.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii,
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia
w schronisku lub adopcji z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do
adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.
§-7
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) Informacje o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjętyna terenie gminy
w tym na stronach internetowych,
2) Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.
§-8
Usypianie ślepych miotów:
1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynariiw schronisku dla zwierząt
bezdomnych, w lecznicy dla zwierząt (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga),
2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez gminę,
3. Zwierze usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodniei przyjaźnie, należy
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza
weterynarii w sposób humanitarny (narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie),
4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
odpowiednie służy do tego przeznaczone.
§-9
1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarczych
następuje na podstawie umowy zawartej przez gminęz właścicielem gospodarstwa i dotyczyć będzie
indywidualnych przypadków przekazania zwierząt.
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmuje starania w zakresie
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
§-10
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowychz udziałem zwierząt
realizowany jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług
całodobowo. Nr telefonu lekarza weterynarii udostępniony jest poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy i tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy
Zagnańsk.
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§-11
Realizacja zadań, o których mowa w §5 - §8 może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu
schronisko dla zwierząt.
§-12
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.
2. Wysokość środków na realizację programu określona jest w budżecie gminy na 2012 r.
3. Środki finansowe będą wydawane poprzez zlecanie usług podmiotom zewnętrznym.

