Projekt
z dnia 23 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXVII/01/2018
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Przerośl na rok 2018.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017,
poz. 1875, 2232: z 2018r. poz. 130) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1840) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Przerośl na rok 2018 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Radzewicz
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/01/2018
Rady Gminy Przerośl
z dnia 00.02.2018r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Przerośl w 2018 r.
Nadrzędnym celem Programu jest zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
dla zwierząt oraz zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. Gmina Przerośl nie posiada
własnego schroniska, ani możliwości jego budowy w najbliższym czasie.
§ 1. Odławianie bezdomnych zwierząt , zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
dla zwierząt

1. Na terenie gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały w
odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki
zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Zwierzęta te będą umieszczane w schronisku: Przedsiębiorstwo Prowadzenia
Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska-Kuncewicz, Bystry 26,
11500 Giżycko, z którym podpisana jest umowa.
2. Zawarta umowa obliguje podmiot prowadzący schronisko do wyłapywania
bezdomnych zwierząt, ich transportu, przyjmowania do schroniska i sprawowania
opieki nad nimi.
3. Zgłoszenie o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie
gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie
pracownik Urzędu Gminy Przerośl, który podejmie działania zmierzające do ustalenia
właściciela bądź opiekuna zwierząt.
4. W przypadku nie ustalenia właściciela, bądź opiekuna zwierząt, Urząd Gminy Przerośl
zawiadomi schronisko, z którym została zawarta umowa w celu odłowienia zwierzęcia
i przetransportowania go oraz umieszczenia w schronisku i zapewnienia odpowiedniej
opieki.
5. Wyłapywanie odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy, w sposób nie
stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia.
6. Po odłowieniu zwierzęta będą przetransportowane środkiem transportu dopuszczonym
do użytkowania, przystosowanym do transportu zwierząt, oznakowanym nazwą i
adresem przedsiębiorcy, wyposażonym między innymi w:
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a). klatki i odpowiadające transportowanym zwierzętom, pozwalające na zachowanie
naturalnej pozycji i ochronę przed uszkodzeniem ciała:
b). zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierząt;
c). odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą swobodne ustawienie klatek
oraz zabezpieczenie uniemożliwiające przesuwanie się klatek w czasie transportu;
d).

odpowiednią

nawierzchnię

zapewniającą

przyczepność

kończyn

oraz

umożliwiającą utrzymanie higieny;
e). urządzenia zapewniające utrzymanie odpowiedniej wentylacji i temperatury, w celu
zabezpieczenia zwierząt przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi.
7. W czasie transportu zwierzęta winny mieć zapewnioną opiekę weterynaryjną, karmę i
dostęp do wody.
8. Osoby zajmujące się wyłapywaniem, transportem i opieką nad zwierzętami muszą być
odpowiednio przeszkolone.
§ 2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami realizowane będzie przez:
a). zakup i ustawianie karmy w miejscach najczęściej, gdzie widywane będą zwierzęta;
b). finansowanie leczenia zwierząt na podstawie porozumienia zawartego z gabinetem
weterynarii określonym w § 7, ust.1.
2. W celu kontroli populacji kotów wolnożyjących gmina będzie finansowała zabiegi
sterylizacji i kastracji zwierząt.
§ 3. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt

1. Sterylizacja lub kastracja dla zwierząt odbywa się w schronisku i jest metodą
zmniejszenia populacji zgodną z ustawą o ochronie zwierząt.
2. W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się obligatoryjną
sterylizację albo kastrację zwierząt odłowionych na terenie gminy i trafiających do
schroniska, co powinno ograniczyć problem niekontrolowanego rozmnażania się
zwierząt.
§ 4. Usypianie ślepych miotów.
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1. Gmina będzie pokrywała 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów lub kotów
bezdomnych lub posiadających właścicieli zamieszkujących na terenie gminy.
2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma
możliwości zapewnienia dla nich właścicieli.
3. Zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym tut. urząd ma
zawartą umowę.
§ 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

1. Dla bezdomnych zwierząt umieszczonych w schronisku będą poszukiwani chętni
właściciele poprzez zamieszczanie ogłoszeń o możliwości adopcji na stronie
internetowej podmiotu prowadzącego schronisko.
2. W przypadku psów, których właścicieli nie zidentyfikowano, nastąpi etap
poszukiwania chętnego opiekuna, jednakże gdy nie zostanie on znaleziony, pies ten
zostanie przekazany do schroniska.
§ 6. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Zwierzęta gospodarskie, które w jakikolwiek sposób stały się bezdomne (uciekły,
zabłąkały, zostały porzucone), do czasu ustalenia ich właściciela będą przekazane do
gospodarstwa rolnego w miejscowości Rakówek 43, w celu zapewnienia im należytej
opieki i odpowiednich warunków bytowania mogą one być czasowo przekazane innemu
chętnemu opiekunowi, który zapewni zwierzęciu właściwe warunki bytowania, osoba ta
nie może być karana za naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1840).
§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt

1. Zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, Gmina będzie zapewniać
całodobową opiekę weterynaryjną na podstawie zawartej umowy z Gabinetem
Weterynaryjnym Rafał Bukowski, 16-427 Przerośl, ul.Dworna37, w zakresie opieki
weterynaryjnej udzielonej zwierzętom bezdomnym i kotom wolnożyjącym z terenu
gminy Przerośl.
2. Potrącone w wypadku drogowym bezdomne zwierzęta (domowe, gospodarskie),
których stan wskazuje na potrzebę udzielania pomocy, zostaną przetransportowane do
gabinetu weterynaryjnego.
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§ 8.Realizacja zadań, o których mowa w § 1, § 3 i § 5, ust.2 będzie powierzona podmiotowi
prowadzącemu schronisko.
§9. Koszty realizacji programu ponosi gmina.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z
programu wynosi 15.000 zł.
2. Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań będą
wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
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