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Poz. 813
UCHWAŁA NR VI/32/2015
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Słupia na rok 2015”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013., poz.
594 z póź. zm) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz.
856 z późn. zm.), Rada Gminy w Słupi uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Słupia na rok 2015”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Kuder
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Załącznik do Uchwały Nr VI/32/2014
Rady Gminy Słupia
z dnia 5 marca 2015 r.
PROGRAM
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE
GMINY SŁUPIA (KONECKA) NA ROK 2015.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1. „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;
2. „zwierzętach gospodarskich” – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
3. „zwierzętach wolno żyjących (dzikich)” – rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące
w warunkach niezależnych od człowieka;
Wprowadzenie
§ 2. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Słupia (Konecka) zwany w dalszej części Programem, jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt.
2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w roku 2015 w ramach
programu.
3. W programie określono dziewięć zadań, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a ustawy
o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856 z późn. zm).
4. Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych,
a szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym.
5. Program nie dotyczy zwierząt które maja właściciela.
Cele programu
§ 3. 1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856 z późn. zm)
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.
4. Edukacja mieszkańców Gminy Słupia (Konecka) w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji i kastracji psów i kotów, adopcji
zwierząt domowych, zakazu handlu zwierzętami domowymi.
5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.
Zadania w ramach programu
§ 4. W ramach programu Gmina Słupia (Konecka) realizuje następujące zadania:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie w schronisku dla zwierząt
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3) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.
Wykonawcy programu
§ 5. Realizację zadań w ramach programu prowadzą:
1) Gmina Słupia (Konecka);
2) Urząd Gminy
3) Schronisko dla zwierząt
4) Gabinet Weterynaryjny
5) Gospodarstwo rolne wskazane w § 12 ust. 1.
6) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt przez współpracę z organami wymienionymi w ust. 1, w zakresie zadań wymienionych
w § 4 pkt 5, 9.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 6. Obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Urząd Gminy
w Słupi realizuje poprzez zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym Schronisko dla Zwierząt w Nowinach
ul. Przemysłowa 89, 26-052 Nowiny.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 7. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę dotąd pozostawało.
2. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób:
1) stały – w odniesieniu do zwierząt chorych, po wypadku lub powodujących bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa ludzi lub innych zwierząt.
2) okresowy – w terminach podanych do publicznej wiadomości co najmniej 21 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia odławiania zwierząt bezdomnych - w stosunku do zwierząt innych niż wymienione
w pkt. 1, przy czym odławiane będą tylko zwierzęta bezdomne zgłoszone na 3 dni przed podanym
terminem odławiania do Urzędu Gminy w Słupi.
3. Zgłoszenie o zwierzętach przebywających na terenach ogólnodostępnych Gminy co do których istnieje
przypuszczenie, że są bezdomne będą przyjmowane przez Urząd Gminy w Słupi pod numerem telefonu (41)
391 11 47 w dni powszednie, w godzinach od 730 do 1530, który również podejmie działania zmierzające do
ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt.
4. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna, Gmina podejmie działania zmierzające do
odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku.
5. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący schronisko, spełniające wymagania
określone w obowiązujących przepisach na podstawie umowy zawartej z Gminą na przeprowadzenie
wyłapywania zwierząt bezdomnych. Podmiotem uprawnionym do odławiania zwierząt będzie Gabinet
Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz, ul. Berberysowa 34, 25-224 Kielce. Odławiane zwierzęta
zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla zwierząt bezdomnych w Nowinach, ul.
Przemysłowa 89 skąd trafią do adopcji.
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6. Odławianie 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.
7. Transport odłowionych i bezdomnych zwierząt będzie się
przystosowanymi do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

odbywał

8. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną przewiezione i umieszczone
wskazanego w § 12 ust. 1.

środkami

transportu

do gospodarstwa rolnego

9. Bezdomne zwierzęta po odłowieniu przetrzymywane będą do czasu adopcji lub zgonu zwierzęcia.
Zwierzę może być oddane do adopcji po upływie 14 dni od daty odłowienia.
10. Właściciele odławianych zwierząt mają prawo do ich odebrania.
11. Odławiane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia pod
warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów związanych z odłowieniem, opieką weterynaryjną,
przeniesienia i umieszczenia zwierzęcia w schronisku.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 8. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy, w tym ich dokarmianie realizuje
Urząd Gminy w Słupi poprzez:
1) Ustalenia miejsca, w którym przebywają koty wolno żyjące oraz stałe monitorowanie tych miejsc
2) podejmowanie interwencji w sprawach wolno żyjących kotów, opieki nad nimi, w tym ich dokarmianie
oraz w uzasadnionych przypadkach sterylizacja celem zapobiegania nadpopulacji tych zwierząt.
3) prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji
wolnożyjących kotów osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania
4) promocję adopcji wolno żyjących kotów, m.in. umieszczenie ogłoszeń o adopcji na stronie internetowej
Urzędu – www.slupiakonecka.pl oraz tablicach informacyjnych
Dokarmianie kotów wolno żyjących odbywać się będzie w okresie zimowym. W związku z tym
zostanie zakupiona karma dla kotów. W budynku gospodarczym Urzędu Gminy w Słupi wydzielone
zostało miejsce schronienia dla kotów, gdzie pracownicy techniczni zapewnią dokarmianie i wodę
pitną.
Sterylizacja albo kastracja zwierząt
§ 9. 1. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje Schronisko poprzez przeprowadzenie
sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska.
2. Zabiegom o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
1) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub
wiek.
2) Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 10. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich jest
realizowane poprzez:
1) Schronisko dla Zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt domowych osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić
należyte warunki bytowania.
2) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych domowych na stronie internetowej Gminy
Słupia – www.slupiakonecka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi, a także w poszczególnych
sołectwach.
3) W przypadku zwierząt gospodarskich, poszukiwanie właściciela bezdomnego zwierzęcia odbywać się
będzie poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Gminy – przez okres
7 dni od daty umieszczenia zwierzęcia w gospodarstwie rolnym o którym mowa w § 12 ust. 1
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Usypianie ślepych miotów
§ 11. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych może nastąpić przez lekarza weterynarii
w lecznicy dla zwierząt z którym gmina zawarła umowę na świadczenie usług w tym zakresie, po
wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez mieszkańca gminy tj:. Gabinet Weterynaryjny Andrzej
Grzelec, 26-234 Słupia 31c. tel: (41) 3911115, 603868354.
2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Gminę.
3. Uśpieniu będą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla
nich właścicieli.
4. Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie, należy
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń,
5. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
odpowiednie służby.
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym
§ 12. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz
czasowo odebranym właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta następuje na podstawie umowy
zawartej przez Gminę z właścicielem gospodarstwa. W tym celu wskazuje się gospodarstwo rolne stanowiące
własność Pana Józefa Rydza położone w miejscowości Radwanów-Kolonia nr 37, 26-234 Słupia.
2. Umieszczenie w nim zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej prze Gminę
z właścicielem gospodarstwa rolnego.
3. Umowa będzie dotyczyła zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim lub też
indywidualnych przypadków przekazania zwierząt oraz kosztów z tym związanych.
4. Przejęte zwierzę będzie miało zapewnione warunki bytowe, wyżywienie i opiekę.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych lub innych
zdarzeń z udziałem zwierząt
§ 13. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych lub innych
zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych Gmina realizuje poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym
dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym
z terenu Gminy Słupia (Konecka).
2. Całodobową opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń losowych z udziałem zwierząt bezdomnych
na terenie Gminy Słupia zapewnia Gabinet Weterynaryjny Andrzej Grzelec, 26-234 Słupia 31c. tel: (41)
3911115, 603868354
3. Odbiór, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia
zlecany jest firmie: Punkt Zbiorczy Padliny, Włoszczowa ul. Przedborska 87 siedziba ul. Ks. K. Biernackiego
17, reprezentowaną przez Pana Stanisława Hartwiga, tel: (41) 3942706
4. Numery telefonów zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Słupia (Konecka) –
www.slupiakonecka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi.
Edukacja mieszkańców Gminy Słupia(Konecka) w zakresie opieki nad zwierzętami
§ 14. Gmina w ramach programu realizować będzie następujące działania o charakterze edukacyjnoinformacyjnym, przy współpracy z organizacjami wymienionymi w § 5 ust. 6:
1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego
traktowania;
2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;
3) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych;
4) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu zwierząt
domowych, a szczególności psów i kotów z legalnych źródeł.
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Działania edukacyjne realizowane będą poprzez ulotki, plakaty rozpowszechniane na stronie
internetowej Urzędu Gminy, zachęcanie szkół z terenu Gminy do promowania właściwych postaw
w stosunku do zwierząt poprzez organizowanie prelekcji, konkursów wśród młodzieży.
Finansowanie Programu
§ 15. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Słupia.
2. Na realizację Programu na rok 2015 planuje się kwotę – 20 000 zł.
3. Sposób wydatkowania zaplanowanych środków:
1) - odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku –
16 000 zł,
2) - opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 200 zł,
3) - sterylizacja albo kastracja zwierząt - 1 000 zł,
4) - poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 200 zł,
5) - usypianie ślepych miotów – 600 zł,
6) - zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym –
700 zł,
7) - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
– 1 000 zł,
8) - działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym – 300 zł.
4. W przypadku wyczerpania przeznaczonych środków Gmina Słupia(Konecka) wyasygnuje ewentualne
dodatkowe niezbędne fundusze na realizacje Programu.

