
UCHWAŁA Nr XXXI/189/13 

Rady Gminy Zalesie 

z dnia 14 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalesie w 2014 r. 

Na podstawie art. l l a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
( Dz. U. z 2013 r., poz. 856) Rada Gminy Zalesie uchwala, co następuje: 

§1 

Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalesie w 2014 roku, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewo 



Załącznik 
do uchwały Nr XXXI/189/13 
Rady Gminy Zalesie 
z dnia 14 grudnia 20X3 r. 

Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w gminie Zalesie w 2014 roku 

§1 
Wprowadzenie 

Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów oraz zadań realizowanych 
w 2014 roku. 

§2 

Cele programu 

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r., poz. 856). 
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt. 
3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 
4. Edukacja mieszkańców gminy Zalesie w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 
5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych 

w szczególności psów i kotów. 
§3 

Zadania w ramach programu 

W ramach programu Gmina Zalesie realizuje następujące zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 
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 przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt; 
9) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym; 



§4 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt „AZYL" w Białej Podlaskiej przyjmuje i zapewnia opiekę 
w schronisku bezdomnym zwierzętom domowym z terenu wyznaczonego administracyjnymi 
granicami Gminy Zalesie. 

§5 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi 
granicami Gminy Zalesie realizuje się przy współpracy gminy z organizacjami 
społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, na podstawie 
zawartych umów. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących; 
3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno 

żyjących; 
4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów; 
5) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom; 

§6 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

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 pozostawało. 

2. Bezdomne zwierzęta na terenie gminy podlegają stałemu odławianiu - zgłoszenia od 
mieszkańców gminy o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd Gminy. 

3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych 
zwierząt, a także zadawał cierpienia. 

4. Środki do przewozu zwierząt winne spełniać warunki określone w ustawie o ochronie 
zwierząt. 

5. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska „AZYL" 
w Białej Podlaskiej. 

6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego 
gospodarstwa rolnego. 



§7 

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku. 
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 
3. Zabiegom o których mowa w ust.l nie podlegają: 

3) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość 
zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, 

4) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów 
z uwagi na stan zdrowia lub wiek, 

§8 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

1. Zwierzęta przebywające w schronisku po odbyciu 14 dniowej kwarantanny zostają 
poddane zabiegom lekarsko-weterynaryjnym, następnie mogą być przeznaczone do 
adopcji. 

2. Adoptować zwierzę może tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód tożsamości 
z adresem zameldowania po podpisaniu umowy adopcyjnej. 

§9 

Usypianie ślepych miotów 

1. Bezpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane jest w schronisku. 

2. Zabiegi usypiania wykonuje lekarz weterynarii. 

§10 

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym 

1. Gospodarstwo rolne w Zalesiu ul. Łąkowa 2 przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym 
zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Zalesie. 

2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi 
określa porozumienie. 

§11 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt 

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na 
terenie gminy Zalesie realizowana jest przez zawarcie umowy z gabinetem weterynaryjnym 
w Kijowcu gm. Zalesie świadczącym opiekę weterynaryjną w przypadku w/w zdarzeń . 



§12 

Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym 

W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno-
informacyjnym: 

1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki na 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 

propagowaniu zakupu zwierząt domowych, a szczególności psów i kotów 
5) z legalnych źródeł. 

§ 1 3 

Finansowanie programu 

1. Na realizację programu na rok 2014 planuje się kwotę - 1 9 0 0 0 , 0 0 zł, w zakresie 
dotyczącym zwierząt domowych przeznaczono na: 

1) zadania realizowane przez schronisko dla zwierząt w ramach programu 
- 1 6 7 0 0 , 0 0 zł, 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami - 3 0 0 , 0 0 zł, 
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

- 2 000,00 zł. 
2. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do 

gospodarstwa, leczenia oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru 
zwierząt przez właściciela albo z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt. 


