DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 30 czerwca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2016-06-30 11:46:16

Poz. 2012
UCHWAŁA NR XXI/114/2016
RADY GMINY W TARŁOWIE
z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwieząt na terenie Gminy Tarlów w 2016 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. I oraz art. 41 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515) art. 11 ust. 1 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)
Rada Gminy w Tarłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Tarłów w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy wTarłowie.
§ 3. Traci moc Uchwała nr VIII/35/2015 z dnnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Tarłów w 2015 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Janusz Giez
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Załącznik
do uchwały Nr XXI/114/16
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 24.03.2016r.

Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2016 roku
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy w Tarłowie uchwały w sprawie „Gminnego Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Tarłów", jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.
856 ze zmian.). Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych
zwierząt jest największa w całym kraju, jak również na terenie Gminy Tarłów.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1. niekontrolowane rozmnażanie,
2. porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3. ucieczki zwierząt,
4. łatwość pozyskiwania zwierząt,
5. panujące mody na dane rasy zwierząt,
6. brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności,
ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to
norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej
rozrodczości zwierząt.
Koty wolno żyjące, są elementem ekosystemu wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się
gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać
ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.
Realizacja wszystkich zadań, określonych w Programie, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych
zwierząt trafiających pod opiekę schronisk dla bezdomnych zwierząt.
§ 1.
Cele Programu
- Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów oraz
zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno
żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Tarłów.
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- Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.
Wykonawcami Programu są:
1. Urząd Gminy w Tarłowie,
2. Gabinet Weterynaryjny Opieka nad Zwierzętami Bezdomnymi, Dariusz Kaźmierski, ul. T.
Kościuszki 12, 27-300 Lipsko,
3. Schronisko – Fundacja
„Centrum Ochrony Środowiska” Pożytku Publicznego
ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk,
4. Organizacje społeczne, stowarzyszenia , fundacje, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt z którymi gmina nawiąże współpracę,
5. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni jednoosobowe
stanowisko ds. ochrony środowiska i infrastruktury w Urzędzie Gminy w Tarłowie. W celu
zapewnienia funkcjonowania programu będzie ono współpracować z organami Inspekcji
Weterynaryjnej i samorządem lekarsko-weterynaryjnym.
6. Przedsiębiorstwo ”Jasta” Zakład Utylizacji Padłych Zwierząt , Danielów 5, 97-360
Kamieńsk.

§ 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt:
1. W celu zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom domowym i dalszej nad nimi opieki,
będą one umieszczone w czasowym miejscu przetrzymania tj. w Gabinecie Weterynaryjnym
Opieka nad Zwierzętami Bezdomnymi, Dariusz Kaźmierski, ul. Kościuszki12, 27-300 Lipsko
do momentu przekazania ich nowym właścicielom do adopcji . Bezdomne zwierzęta będą
miały zapewnione pożywienie, wodę pitną oraz będą pod stałą opieką weterynaryjną.
2. W przypadku braku adopcji zwierzęta zostaną umieszczone w schronisku Fundacja „Centrum
Ochrony Środowiska” Pożytku Publicznego ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk, z którym
Gabinet Weterynaryjny Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami Dariusza Kaźmierski ma
podpisaną stosowną umowę.
3. Koszty oddania zwierzęcia do w/w schroniska poniesie gmina Tarłów w ramach umowy
„Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarłów w roku
2016” zawartej z Dariusz Kaźmierski, Gabinet Weterynaryjny Opieki nad Zwierzętami
Bezdomnymi, ul. Kościuszki 12, 27-300 Lipsko.
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§ 3.
Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:
1. Ustalenie miejsc, w których przebywają
koty wolno żyjące będzie się odbywało
na podstawie zgłoszeń mieszkańców.
2. Dokarmianie w okresie zimowym oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich
przebywania.
3. W miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy.
4. Zadania wymienione w pkt 1-3 będą realizowane przez pracowników Urzędu Gminy w Tarłowie
poprzez współdziałanie z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi.

§ 4.
Odławianie zwierząt bezdomnych
1. Odławianie zwierząt bezdomnych ma charakter stały, w trybie interwencyjnym.
2. Odławianie zwierząt następuje po uprzednim zgłoszeniu do Referatu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Odpadami Komunalnymi UG w Tarłowie.
3. Za odłowienie bezdomnych zwierząt odpowiada Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki
Odpadami Komunalnymi UG w Tarłowie oraz lekarz weterynarii wskazany w § 1 pkt 2 który
będzie prowadził odławianie.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu odpowiedniego
sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im
cierpienia.
5. Transport zwierząt będzie odbywał się środkami do tego celu przystosowanymi które posiada
lekarz weterynarii wskazany w § 1 pkt 2.
6. Odławianie i transport zwierząt będzie prowadzone w ramach podpisanej umowy „Świadczenie
usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarłów”.

§ 5.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w
gabinecie
weterynaryjnym wskazanym w § 1 pkt 2 z wyjątkiem zwierząt u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
2. Zabiegom, o których mowa w pkt 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia
ich w czasowym miejscu przetrzymania z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub
opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu
nowych właścicieli.
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§ 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:
1. Gabinet Weterynaryjny Opieka nad zwierzętami bezdomnymi Dariusz Kaźmierski
ul. Kościuszki 12, 27-300 Lipsko
a. prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowania,
b. aktualizowanie strony internetowej zawierającej zdjęcia zwierząt przeznaczonych do
adopcji wraz z ich charakterystyką;
2. Gminę Tarłów poprzez:
a. informacje o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych osobom zainteresowanym i
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania będą umieszczane na tablicy
ogłoszeń urzędu gminy, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach, na
stronie internetowej Urzędu;
b. współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych
właścicieli zwierząt.
c. zachęcanie mieszkańców Gminy do adopcji zwierząt tymczasowo pozostających pod
opieką Gminy . Gmina zapewni pokrycie całkowitych kosztów sterylizacji lub
kastracji zwierząt, osobom wyrażającym chęć ich adopcji. Wymienione zabiegi będą
wykonywane w ramach umowy zawartej z gabinetem weterynaryjnym wskazanym w §
1 pkt 2,
Przekazanie zwierzęcia na własność innej osobie będzie się odbywało na podstawie umowy
adopcyjnej. Warunki adopcji zostały określone w Umowie Adopcyjnej stanowiącej załącznik
do Programu.

§ 7.
Usypianie ślepych miotów
1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie poprzez lekarza weterynarii
w gabinecie weterynaryjnym wskazanym w § 1 pkt 2, po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie
Gminy Tarłów .
2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez
Gminę.
3. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie,
należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być
wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny i jedyny wskazany przez
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce .
4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania
ich
przez odpowiednie służby do tego przeznaczone tj. Przedsiębiorstwo ”Jasta” wymienione w
§1pkt 6.
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§ 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
W celu zapewnienia tymczasowej opieki zwierzętom odebranym z gospodarstw domowych zostaną one umieszczone w gospodarstwie Pana Marka Wieczerzaka zam. Wólka Tarłowska 92a,
27-515 Tarłów na podstawie poczynionych uzgodnień z właścicielem. Kosztami transportu,
utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia zostanie obciążony jego dotychczasowy właściciel lub
opiekun. Wskazanemu gospodarstwu rolnemu przekazane zostanie również zwierzę w przypadku
tymczasowej utraty właściciela (śmierć), kiedy zarówno w jednym jaki drugim przypadku nie będzie
możliwe przekazanie zwierzęcia członkom rodziny właściciela lub innym osobom (spadkobiercom),
które mogłyby przejąć opiekę nad zwierzęciem.
§ 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
1. Celem zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt Gmina Tarłów podpisała stosowną umowę z gabinetem weterynaryjnym
wymienionym w § 1 pkt 2.
2. Zgłoszenia zdarzeń drogowych - w dni powszednie w godzinach pracy UG Tarłów do Referatu
Ochrony Środowiska i Gospodarki odpadami komunalnymi, po godzinach pracy i w dni wolne
do Komisariatu Policji w Ożarowie.
3. W przypadku wypadku drogowego z udziałem zwierząt łownych lub w przypadku znalezionej
padłej zwierzyny należy powiadomić o tym fakcie właściwe dla dzierżawionego obwodu koło
łowieckie.
§ 10
Finansowanie Programu
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Tarłów.
2. Środki finansowe na realizacje działań wynikających z programu w kwocie 15000,00 zł
zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Tarłów, w tym:
 sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
sterylizację/kastrację, leczenie i podejmowanie wszelkich interwencji w sprawach kotów
wolno żyjących - 300,00zł
 sterylizację/kastrację bezpańskich psów – 900,00 zł

zapewnienie opieki bezdomnym psom poprzez przekazanie ich do schroniska - 6500,00 zł

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt – 6000,00 zł
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usypianie ślepych miotów przez zakład leczniczy dla zwierząt (koty wolno żyjące , zwierzęta
bezdomne) - 400,00 zł
odławianie (wyłapywanie) bezdomnych zwierząt - 900,00 zł

3. W przypadku wyczerpania przeznaczonych środków, Gmina Tarłów wyasygnuje dodatkowe
fundusze na realizację programu.
4. Środki finansowe będą wydatkowane poprzez zlecanie usług podmiotom zewnętrznym na
podstawie podpisanych umów.
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Załącznik
do Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Tarłów

UMOWA ADOPCYJNA
Dotyczy: Przekazania zwierzęcia na własność innej osobie.

zawarta w dniu: …...............w Tarłowie, pomiędzy:
1.Gminą Tarłów z siedzibą: w Tarłowie, ul. Rynek 2, 27-515 Tarłów,
reprezentowaną przez mgr Leszka Walczyka, zwanym dalej Wydającym
a
2.Panem/Panią …..........................................................................,
zam........................................….......
Nr dowodu osobistego ............................
Pesel.................................................
telefon.........................................., zwaną dalej Adoptującym.
Dane zwierzęcia:
płeć: …..............................
imię: …..............................
rasa: …..............................
chip: …..............................
tatuaż: …...........................
rodowód: …........................
wiek/data urodzenia maść: …..............................
kolor oczu: …...............................
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daty szczepień: …..........................
Jako adoptujący - zobowiązuję się do otoczenia psa/kota rzetelną opieką, najlepszą, jaką będę w stanie
mu zapewnić, oraz do odpowiedzialnego postępowania względem niego, w tym:
1.Jeśli zwierzę ucieknie, zobowiązuję się powiadomić Wydającego, jak też podjąć wszelkie
możliwe kroki zmierzające do odnalezienia go.
2.Jeśli z jakiegokolwiek powodu zrezygnuję z posiadania zwierzęcia, odwiozę go do Wydającego
lub zapewnię opiekę nowego, troskliwego i odpowiedzialnego opiekuna i powiadomię o tym
kroku Wydającego, który ma prawo do skontrolowania nowych warunków i podpisania umowy
adopcyjnej z nowym opiekunem.
3.Pod żadnym względem nie porzucę zwierzęcia ani nie oddam go do schroniska.
4.Zwierzę będzie miało obrożę/uprząż z moim telefonem i/lub adresem.
5.Zwierzę będzie pod opieką weterynaryjną, będzie regularnie odrobaczane, szczepione, a w razie
choroby leczone z należytą troską.
6.Pies nie będzie trzymany na łańcuchu. W przypadku psa mieszkającego na zewnątrz (w kojcu)
zobowiązuję się zapewnić mu właściwie ocieploną budę, wybieg oraz stały dostęp do wody, a
także posiłek dwa razy dziennie.
7.Wydający będzie miał możliwość sprawdzania warunków przetrzymywania zwierzęcia, sposobu
jego żywienia, prawidłowej socjalizacji, stanu jego zdrowia, odpowiedniej opieki weterynaryjnej,
odpowiedniej ilości ruchu.
8.Uniemożliwię zwierzęciu ucieczki, polowania na inne zwierzęta, będę unikać sytuacji, w
których zwierzę może pogryźć się z innym psem (w ramach możliwości).
9.Nie będę kopiować zwierzęcia uszu ani ogona (chyba, że względy zdrowotne będą tego
bezwzględnie wymagały), ani nie będę Go traktować niezgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt.
10.Zwierzę nie jest przeznaczone do rozrodu - zostanie poddane zabiegowi sterylizacji lub
kastracji.
11.Jeśli zdarzy mi się sytuacja, że zwierzę zostało pokryte, zobowiązuje się pokryć koszty
usunięcia ciąży lub – w razie podjęcia takiej decyzji – uśpienia miotu.
12.Zwierzę nie zostanie sprzedane. Przygarniam go z potrzeby serca, a nie dla zysku.
13.Zwierzę nie zostanie poddane eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym.
14.Wyrażam zgodę na kontrole po adopcyjne.
15.W przypadku rażącego naruszenia któregoś z punktów niniejszej umowy, Wydający ma prawo
do natychmiastowego odebrania zwierzęcia Adoptującemu.
Przyjmuję do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność karna
na podstawie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.
Oświadczam, że w każdym czasie umożliwię upoważnionym przedstawicielom Gminy Tarłów
kontrolę po adopcyjną udostępniając teren posesji, na której będzie przebywało zwierzę.
Oświadczam, że otrzymałem/łam pomoc od Gminy Tarłów w postaci …......................................o
wartości....................................
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla wydającego i adoptującego
i wszelkie złamanie umowy lub kwestie, których nie rozstrzyga umowa będą rozstrzygnięte przez sąd.
..................................................
..................................................
Podpis adoptującego

Podpis wydającego

