
UCHWAŁA NR XXXVII/266/14
RADY GMINY URZĘDÓW

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 856) - Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 
Przyjmuje się program walki z bezdomnością zwierząt na terenie Gminy, stanowiący załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Urzędów

Marek Przywara
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/266/14 

Rady Gminy Urzędów 

z dnia 28 lutego 2014 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Urzędów w 2014 roku 

Cele i kierunki polityki Gminy wobec problemu bezdomności zwierząt domowych.
 Wprowadzenie 

 Niniejszy  program  opieki  nad zwierzętami domowymi oraz przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Urzędów w 2014 roku zwany dalej Programem stanowi wypełnienie 
obowiązków wynikających z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt 
/(Dz. U. 2013.856 j.t.) w ramach wykonywania zadania własnego Gminy Urzędów. Program ma 
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt 
gospodarskich. Bezdomność zwierząt jest problemem bardzo złożonym. Jego przyczyny tkwią 
w ludzkich zachowaniach.  Jedynie przez zmianę swoich zachowań możemy przyczynić się do 
zmniejszenia cierpienia bezdomnych zwierząt i rozwiązać lub przynajmniej zminimalizować ten 
problem. Realizacja założeń programów w ramach wykonywania zadania własnego Gminy 
Urzędów oparta będzie na współdziałaniu mieszkańców Gminy Urzędów , Policji ,Straży 
Pożarnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii, dzierżawców obwodów łowieckich . 

§ 1. 
Celami  programu są: 

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

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt. 

 Realizacja założonych celów 

§ 2. 
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 
1. Wyłapywanie z terenu Gminy psów bezdomnych,  zagubionych, wałęsających się, 

pozostających bez opieki właściciela w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich 
właściciela lub innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub 
zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwa ludzi -  zadanie to będzie wykonywane przez  
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, w Nowodworze ( tel. 601 896 073 ). 

2. Umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku 
wypadków losowych  utraciły właściciela. 

3. Zapewnienie opieki lekarsko – weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom 
zebranym z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela – zadanie to będzie wykonywane 
przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina ma zawartą umowę. 

4. Poszukiwanie nowych właścicieli z terenu Gminy, oraz informowanie o możliwości adopcji 
zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy w tym na stronach 
internetowych. 
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5. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli 
zwierząt. 

6. Uruchomiony zostanie punkt informacyjny ds. interwencji w sprawach: zapewnienia  opieki 
bezdomnym zwierzętom , udzielanie pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom 
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych  - zadanie to będzie powierzone lekarzowi 
weterynarii w Urzędowie Panu Zbigniewowi Kuśmiderskiemu tel.  (81 8225 010). 

7. Zapewnia się miejsce miejsca schronienia dla zwierząt gospodarskich – zadanie to będzie 
realizowane przez gospodarstwo Pani Barbary Gałkowskiej ( tel. 81 822 53 14).

§ 3. 
Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana będzie poprzez: 
1. Ustalanie miejsc ( obiektów budowlanych), w którym przebywają koty wolnożyjące. 

2. Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania. 

3. W miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia , w szczególności na okres zimy. 

4. Zadanie to będzie realizowane przy współpracy z jednostkami  pomocniczymi gminy 

oraz współdziałaniu z organizacjami społecznymi.

§ 4. 
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 
1. Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających 

pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3. Umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” właścicielom suk, które 
w najbliższym z możliwych terminów po porodzie zostaną  poddane sterylizacji na koszt 
właściciela. 

4. Umożliwienie bezpłatnego usypiania „ ślepych miotów” wolno żyjących kocic oraz 
zachęcenie opiekunów do ich sterylizacji. 

5. Zabiegi sterylizacji, kastracji, usypiania ślepych miotów psów i kotów odbywać się będzie 
w sposób humanitarny i będą wykonywane przez lekarza weterynarii, z którym zostanie zawarte 
stosowne porozumienie.

§ 5. 
Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie  metod walki z bezdomnością zwierząt 

domowych i gospodarskich, w szczególności: 
1. Informacje o programach adopcyjnych. 

2. Edukacje o zabiegach, zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności 
płodzenia, kładąc szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej.

§ 6. 
Źródła finansowania realizacji programu: 
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina. 

2. Środki finansowe przeznaczone na realizacje zadań określonych w uchwalonym programie 
wynoszą – 15 000,00 zł. 
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3. Urząd Gminy w Urzędowie będzie pokrywał wydatki na realizacje zadań określonych 
w programie na podstawie rachunków, faktur wystawionych przez osoby, przedsiębiorców, którym 
zostaną te zadania zlecone do realizacji.
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