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z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Krasocin 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. zmianami )i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U.
z 2003 r.Nr 106, poz. 1002, z późn. zmianami ), Rada Gminy Krasocin uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Krasocin, w brzmieniu określonymw załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Przewodniczący Rady
Gminy
Jacek Włodarczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/116/12
Rady Gminy Krasocin
z dnia 29 marca 2012 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KRASOCIN W 2012 ROKU.
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Krasocin uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasocin w 2012
roku”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.Program
ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,w tym kotów wolno
żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, występującym w całym kraju, którego głównymi
przyczynami są:
1) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
2) ucieczki zwierząt,
3) niekontrolowane rozmnażanie,
4) łatwość pozyskiwania zwierząt,
5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakres metod zapobiegania bezdomności ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Krasocinie.
2. Zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka,a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,
3. Zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza.
4. Zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych.
5. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim).
6. Zwierzętach dzikich – rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione, żyjące
w warunkach niezależnych od człowieka.
7. Schronisku dla zwierząt - rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami
domowymi, spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
8. Programie, należy przez to rozumieć „ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Krasocin w 2012 roku”.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 2. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasocin oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
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Program obejmuje:
1)

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2)

opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3)

odławianie bezdomnych zwierząt,

4)

obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

5)

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6)

usypianie ślepych miotów,

7)

wskazanie gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8)

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,

9)

edukację mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3.
REALIZACJA CELU I ZADAŃ PROGRAMU
§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt będą realizować:

a) firma Obrona Zwierząt Anna Bieniek, Lisów ul. Szkolna 3,26-026 Morawica, z którą urząd zawarł stosowną
umowę. Przedmiotem umowy jest interwencyjne odławianie bezdomnych zwierząt, agresywnych,
zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców a także rannych w wypadkach, na zgłoszenie urzędu oraz ich
przejęcie i zapewnienie opieki
w hoteliku dla zwierząt, prowadzonym przez w/w firmę, tj.
- zapewnienie pełnej diagnostyki odłowionego zwierzęcia a także leczenie w przypadku takiej
konieczności,
- poddanie sterylizacji/kastracji bezdomnych suk i agresywnych psów,
- poddanie zabiegom higienicznym oraz odrobaczeniu,
- zapewnienie wyżywienia i opieki do czasu adopcji,
- zapewnienie dożywocia w hoteliku w przypadku zwierząt niezaadoptowanych.
Odławianie dokonywane będzie w przypadku zapewnienia zwierzętom miejsca
w schronisku/ hoteliku.
b) organizacje pozarządowe, poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi. Urząd będzie współpracował z organizacjami które będą podejmowały się realizacji zadań na
obszarze gminy Krasocin.
§ 4. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie będą realizować:
a) urząd poprzez poszukiwanie społecznych opiekunów (karmicieli) kotów wolno żyjących
i poprzez współpracę z opiekunami. Społecznym opiekunom którzy zarejestrują się w urzędzie,
udzielana będzie pomoc w formie zakupu i wydawania karmy.
b) organizacje pozarządowe, poprzez realizacje zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno
żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. Urząd będzie współpracował
z organizacjami które będą podejmowały się realizacji w/w zadań na obszarze gminy Krasocin.
§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez
firmę Obrona Zwierząt Anna Bieniek, Lisów ul. Szkolna 3, 26-026 Morawica, z którą urząd zawarł
stosowną umowę. Zapisy umowy obligują firmę do podjęcia działań odławiania bezdomnych zwierząt(
także rannych w wypadkach) w terminie 24 godzin od zgłoszenia przez urząd.
§ 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt realizowana będzie
poprzez:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–4–

Poz. 1907

Lekarza weterynarii który współpracuje z firmą Obrona Zwierząt Anna Bieniek, Lisów,
ul. Szkolna 3, 26-026 Morawica, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do
wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/ lub wiek.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizować będą:
a) firma Obrona Zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte
warunki bytowania,
b) urząd poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej urzędu.
§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt, realizowane będzie poprzez:
a) Gabinet Weterynaryjny „Wet-Serwis”, 29-105 Krasocin, Nowy Dwór 4,
b) Przychodnię Weterynaryjna „STAN-VET” , lek. wet. Stanisław Siśkiewicz,28-363 Oksa, ul. Strażacka 1
W/w podmioty na mocy zawartego z gminą porozumienia, będą świadczyły dla ludności
z terenu gm. Krasocin, usługi w zakresie usypiania ślepych miotów, sterylizacji i kastracji zwierząt
oraz udzielania pomocy zwierzętom poszkodowanym podczas zdarzeń drogowych. Usługi o których
mowa w niniejszym paragrafie, Gabinet oraz Przychodnia wykonywali będą po otrzymaniu zgłoszenia
wykonania usługi w terenie lub po zgłoszeniu się mieszkańca – podmiotu ze zwierzęciem w Gabinecie
lub Przychodni. Koszty związane z wykonaniem usługi pokrywa zgłaszający potrzebę wykonania takiej
usługi.
b) firmę Obrona Zwierząt Anna Bieniek w której zabiegi usypiania ślepych miotów wykonywane są poprzez
lekarza weterynarii współpracującego z firmą.
c) urząd który we współpracy z podmiotami, prowadził będzie ewidencję uśpionych miotów.
§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
W przypadku znęcania się nad zwierzętami tj. zadawania albo świadomego dopuszczania do zadawania
bólu lub cierpień, zwierzę może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji
wójta i przekazane gospodarstwu rolnemu. Urząd będzie poszukiwał gospodarstwa rolnego, spełniającego
minimum standardów sanitarnych i weterynaryjnych,
o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.). Osoba prowadząca
gospodarstwo powinna wykazywać się doświadczeniem w pracy ze zwierzętami gospodarskimi i wyrazić
zgodę na przyjęcie zwierząt.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt, realizowane będzie poprzez:
- firmę Obrona Zwierząt Anna Bieniek, która zgodnie z zapisami zawartej z gminą umowy jest zobowiązana
do odławianie bezdomnych zwierząt, agresywnych, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców a także
rannych w wypadkach drogowych na zgłoszenie Zleceniodawcy oraz ich przejęcie i zapewnienie opieki
w hoteliku dla zwierząt, prowadzonym przez tą firmę.
- Punkt Zbiorczy Padliny, ul. Przedborska 87, 29-100 Włoszczowa, z którym gmina ma zawartą umowę,
przedmiotem której jest odbiór z terenu Gminy Krasocin padłych zwierząt gospodarskich od producentów
rolnych oraz innych zwierząt uśmierconych w wypadkach drogowych bądź uśmierconych w wyniku decyzji
podjętych przez lekarza weterynarii lub członka koła łowieckiego w celu zakończenia cierpień doznanych
w wyniku wypadku drogowego.
- Gabinet Weterynaryjny „Wet-Serwis”, 29-105 Krasocin, Nowy Dwór 4,który współpracujez lekarzem
weterynarii.
- Przychodnię Weterynaryjna „STAN-VET” , lek. wet. Stanisław Siśkiewicz, 28-363 Oksa,ul. Strażacka 1
W przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego lekarz weterynarii udzieli pierwszej pomocy zwierzęciu
lub stwierdzi potrzebę jego uśmiercenia.
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- urząd do którego należy dokonywać zgłoszeń zaistnienia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
- członkowie Koła Łowieckiego na terenie którego doszło do zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia
wolno żyjącego( dzikiego) w razie konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia.
§ 11. Edukacja mieszkańców
Urząd w ramach Programu prowadził będzie we współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi,
działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami, ich
humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także
adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12. Koszty realizacji zadań wynikających z Programu finansowane będą z budżetu
Gminy Krasocin w którym zagwarantowano na ten cel 3000 zł. W przypadku zaistnienia potrzeby udziału
większych środków finansowych zostaną dokonane zmiany w budżecie.

