
ucHwAtA NR XLVr79l20t4
RADY 6MINY KRASNICZYN

z dnia 2l marca 2014 r.

w sprawie gminnego programu opieki nad rwienQtafti berdomnymi oraz rapobiegania
bezdomnogci zwierlqi na terenie Sminy KraJniaryn na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594I p6in.2m.)oraz ert. 11a, ust. l ustawy z dnia 21 sieronia 1997 r.
o ochronie zwieraqt (Dz.U. t2013 t., poz.856zp6in.zm.)pozasiegnieciuopinii:

1) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie,
2) Kola towieckiego Nt 27 ,,Rogaaz,, w Boficzy,
3) Kola towieckiego Nr 16,,Szarak,, w Krasnymstawie,
4) Kola towieckiego Nr 80 ,,Budowtani,, w Lubtinie

Rada Gminy Krainiczyn, uchwala co nastepLrle:

Rordzial I
Zapewnienie opieki bezdomnym rwierzetom z terenu Gminv

51
Zapewnia sje opiekq bezdomfiym zwierzqtom z terenu gminy Kra3nic2yn przez:

1) odlawianie bezdomnych zwier2qt orat zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierzqt
lub w gospodarstwie przystosowanym do hodowlizwierzat;

2) sprawowanie opiekinad wolno iyiqcymi kotami, w tym ich dokarmianie, zwlaszcza w okresie
zimowym popr2e! ustalenie miejsc jch bytowania we wsp6lpracy ze spolecznymi opiekunami;3) umoiliwienie przekazania pod tymczasowil opiekQ Gminy zwierzat, kt6re w wvnrku
wypadk6w losowych {zgon wlasciciela, dlu8otrwatV pobyt w s2pitalu, itp.) utracily wta(ciciela;4) zapewnienie opiekilekarsko-weterynaryjnej, schronienia iwyiywienia bezdomnym psom
zebranym z terenu Bminy oraz zwierzqtom, kt6re utracily wlaJciciela.

52
1. Kaidemu odlowionemu bezdomnemu zwierzQciu naleiy zapewnid miejsce w schronisku dla

zwrerzat;
2. Zabrania siq odlawiania bezdomnych zwierzQt bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla,,wrerzat; 

g 3
w okresie, o kt6rym mowa 5 2 ust. 1 prowadzi siQ dziarania w ceru znarezienia wrasciciere dra
odlowionego zwierzecia.

64
Po uplywie okresu, o kt6rym mowa w E 2 ust. 1 zwierzQ jest przekazywane do Schroniska dla
Zwierzqt w Nowodworze, 21-1OO Lubart6w, woj. lubelskie.

5s
wskazuje sie Sospodarstwo rorne poroione na terenie Gminy Krainic2yn w ceru zapewnrenra
miejsca dla odlowionych lub w jnny spos6b przejetych przez GminQ zwierzet gospodarskichj
- Marian KsiE2ek, ut. Straiacka 3,22_310 Kra<niczyn.



Rozdtiat 2

Zmnieiszenie populacji zwietzqt bezdomnych

56
zmniejszenie populacji zwierzat bezdomnych realizowane jest przez:

1) prowadzenie dzialai edukacyjnych w zakresie opieki nad zwier2Qtami i humanitarnego

traktowania uwierzEt;

2) wykonanie na koszt 6miny sterylizacji i kastracji awierzet bezdomnych po2ostajqcYch pod

tymczasowa opiekE Gminy, pr2ed przekazaniem ich nowym wla5cicielom prze2 Gabinet

Weterynaryjny Grzegorz Gutowski ul. Koiciuszki 14 A, 22-310 Kra'niczyn;

3) umoiliwienie bezplatn€8o usYpiania ,,3lepych miot6w" przez Schronisko dla Zwierzqt w

Nowodworze, 21-100 Lubart6w;

4) umoiliwienie po porodzie dokonania sterylizacji.

Rozdziat 3

Posz!kiwanie wlaicicieli dla bezdomnvchzwier2at

57
Podstawowym celem Gminy wobec problemLl bezdomnoaci zwierzatjest znalezienie os6b chqtnych

do adopcji be2domnego 2wierzQcia.

58
W celu realizacji zadania ujQtego w 5 7 tworzy siQ:

1) rejestr zwier2et przeznaczonych do adopcji;

2) rejestr os6b wyraiajAcych chef adopcji zwie.zet.

Rotdzial 4

zapewnienie stetei opieki weterYnaryjnej

69
Zapewnia siq calodobowQ opieke weterynaryjna w pr2ypadku zdalrei drogowych 2 udzialem

zwierzqt przez Gabinet Wete.Ynaryjny Grzegorz Gutowski ul KoJciuszki 14 A' 22'310 KrainiczYn'

Rozdziat 5
PrzePisY koi'owe

510
Na realizacje zada6, wskazanych w I 1, pkt 1.4, Gmina Kre<niczyn przeznacza z budietu irodki

w wysoko<ci 12 000,00 zl., r czego:

1) na odlawianie i zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzetom pr2eznacza siq 10 000'00 zl '

2i na opieke weterynaryinq i sterylizacjQ oraz kastracje bezdomnych zwierlEt przeznacza sie

2 000,00 zl.

511
Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowiGminy'

912
uchwala wchodziw iYcie z dniem podjqcia


