
UCHWAŁA NR XXXII/168/14
RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gościeradów w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t. j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ) Rada Gminy Gościeradów

uchwala co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Gościeradów w 2014 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gościeradów

Robert Niedziałek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/168/14 

Rady Gminy Gościeradów  

z dnia 27 marca 2014 r.  

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy Gościeradów na 2014 rok 

 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Cele programu 

1. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856). 

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt. 
3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 
4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Gościeradów . 
 
Zadania programu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt obejmuje: 
 

 1)  zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
2)  opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 
3)  odławianie bezdomnych zwierząt, 
4)  obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5)  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
6)  usypianie ślepych miotów, 
7)  wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt    
      gospodarskich, 
8)  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
     drogowych z udziałem zwierząt. 
 

§ 2 
 

Wykonawcami programu są: 
1) Gmina Gościeradów, 
2) Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów na 

podstawie podpisanej umowy  z Gminą Gościeradów, 
3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem 

jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy. 
4) Dzierżawcy obwodów łowieckich działających na terenie gminy. 

 
 Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni pracownik 
Urzędu Gminy współpracując w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej  
i samorządem lekarsko-weterynaryjnym. 
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Rozdział 2 
Zapewnienie  bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt  

 

§ 3 
 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku przez gminę realizowane jest 
poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt domowych w Schronisku Dla Bezdomnych 
Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów na podstawie podpisanej umowy z Gminą 
Gościeradów.  

Rozdział 3 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

 

§ 4 
 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez: 
  1)  ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty 
                   wolno żyjące, 
     2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie wody pitnej w miejscach ich 
                   przebywania, 
 3) zakup i wydawanie karmy sołtysom lub społecznym opiekunom (tzw. 
                   karmicielom) zarejestrowanym przez Urząd Gminy,  
 4)  leczenie zwierząt chorych oraz potrąconych w wypadkach komunikacyjnych   
                  w ramach umów zawartych z zakładami leczenia zwierząt. 
 

Rozdział 4 
Odławianie bezdomnych zwierząt  

 

§ 5 
 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy ma charakter stały i odbywa się na  
zgłoszone interwencje. 

2. Odławianiem są objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do 
których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 
dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające zdrowiu, życiu  
i bezpieczeństwu ludzi. 

3. Czynności odławiania bezdomnych zwierząt prowadzone będą przez pracowników 
Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów w porozumieniu  
z pracownikiem Urzędu Gminy. 

4. Odłowione zwierzęta są przewożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt określonego 
w pkt 3 gdzie poddawane będą: 
1) oględzinom lekarza weterynarii, który zapewnia zwierzętom przebywającym  

w schronisku opiekę weterynaryjną, 
2) odpowiedniemu leczeniu na podstawie decyzji lekarza weterynarii,  
3) obowiązkowej sterylizacji albo kastracji. 

5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie 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. 
6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym 
     do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 
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Rozdział 5 
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

 

§ 6 
 

1. Gmina Gościeradów realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt   
     w schronisku na podstawie podpisanej umowy na zasadach wspólne ustalonych. 
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza 
     weterynarii. 
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od 
     umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, 
     oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu 
     nowych właścicieli. 

Rozdział 6 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 

§ 7 
 

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez Schronisko Dla 
     Bezdomnych Zwierząt na podstawie podpisanej umowy. 
2. Schronisko, o którym mowa w pkt 1 po dokonaniu czynności, o których mowa w § 5 ust. 4 
     prowadzi aktywne poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt w nim przebywających. 
 

Rozdział 7 
Usypianie ślepych miotów 

 

§ 8 
 

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy 
     lub w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt na podstawie podpisanej umowy. 
2. Uśmiercanie ślepych miotów zwierząt odbywać się winno w sposób humanitarny,  
     z zadawaniem jak najmniejszego cierpienia fizycznego i psychicznego - przez podanie 
     środka usypiającego przez lekarza weterynarii. 
3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich 
     przez odpowiednie służby do tego przeznaczone. 
4. Zabiegi usypiania ślepych miotów realizowane są przez gminę w ramach posiadanych 
     środków. 
 

Rozdział 8 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt  

gospodarskich 
 

§ 9 
 

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 
 następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Gościeradów z właścicielem 
 gospodarstwa. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Mirosława Wrzołka zam. Liśnik  
     Duży-Kolonia 33, 23-275  Gościeradów jako osoby, która wyraziła gotowość      przyjęcia 
 zwierząt. 
2. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich powinno spełniać 
     wymagania dotyczące: 

1) zasad przemieszania między stadami, 
2) odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym minimalnych 

norm powierzchni określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
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3) osoba zapewniająca miejsce dla zwierząt gospodarskich nie może być wcześniej 
karana za naruszenie przepisów  ustawy o ochronie zwierząt. 

3. Koszty związane z zapewnieniem miejsca bezdomnym zwierzętom gospodarskim ponosi 
     Gmina Gościeradów,  a  w  przypadku  ustalenia  właściciela  zwierzęcia  kosztami  opieki  
     obciążony zostanie właściciel. 
4. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania  
     w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 
 

Rozdział 9 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń  

drogowych z udziałem zwierząt 
 

§ 10 
 

1. Zapewnienie  całodobowej  opieki weterynaryjnej  w  przypadku  zdarzeń d rogowych 
 z udziałem  zwierząt  realizowane  jest przez Gminę Gościeradów poprzez umowę zawartą  
 z lekarzem weterynarii Robertem Klimkiem – Gabinet Weterynaryjny , Grabówka nr 70 – 
 świadczącym swoje usługi całodobowo. 
2. Usługa weterynaryjna wykonywana w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem 
     zwierzęcia będzie obejmowała w zależności od potrzeby: 

- dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia w terenie, 
- udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie, 
- podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia, 
- przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji, 
- okresowym przetrzymywaniu leczonych zwierząt, 
- poddaniu zwierzęcia eutanazji poprzez podanie odpowiednich środków 
  farmakologicznych, 

      - zabezpieczeniu i przekazaniu do unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia.  
 

Rozdział 10 
Finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt 
 

§ 11 
 

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami 
     bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów 
     zostały zabezpieczone w budżecie na 2014 rok w wysokości 25 000 zł.  
2. Wspomniane wyżej środki wydatkowane będą na zadania określone w § 3, § 6, § 10 
     zgodnie z cenami usług określonymi w umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami 
     oraz na zadanie określone w  § 4, § 8 w zależności od potrzeb. 
3. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do 
     gospodarstwa, leczenia oraz utrzymywania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru 
     zwierząt przez właściciela lub z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt. 
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