
UCHWAŁA NR XLIV/253/2013
RADY GMINY SERNIKI

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z poźn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 856 – jednolity tekst). Po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Lubartowie, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a także 
dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Serniki, Rada Gminy Serniki uchwala co 
następuje: 

§ 1. Celami Programu są: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Serniki. 

2) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

§ 2. 1. Wykonawcami Programu są: 

1) Gmina, 

2) Schronisko dla zwierząt bezdomnych „ AZYL” w Białej Podlaskiej, ul. Olszowa 4, 

3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt. 

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat Inwestycji, Planowania 
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Funduszy Pomocowych Urzędu Gminy Serniki. 

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku realizowane będzie poprzez 
docelowe umieszczenie zwierzęcia w schronisku „ AZYL” w Białej Podlaskiej. 

§ 4. Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez: 

1) ustalenie miejsc ( w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolnożyjące, 

2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania, 

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy, 

4) powierzenie realizacji ww. zadań jednostkom pomocniczym (sołectwom) gminy oraz współdziałanie 
z organizacjami społecznymi. 

§ 5. 1. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt: stałe – na interwencje 
w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń interwencyjnych dotyczących pozostawianych bez opieki zwierząt. 
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2. Wyłapywaniem będą 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 życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

3. Celem zapewnienia dalszej opieki nad odłowionymi bezdomnymi zwierzętami Gmina Serniki podpisuje 
umowę z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie, a adresy podaje się na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Serniki. 

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt. 

5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do 
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

§ 6. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt. 

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

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta bezdomne w okresie 14 dni od 
umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. Po upływie 14 dni 
poza sterylizacją i kastracją zwierzęta mogą być: trwale znakowane. 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) Podmiot prowadzący schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych 
właścicieli i oddania do adopcji . 

2) Gminę - informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie gminy w tym na stronach internetowych. 

3) Organizację społeczną - która współdziała z Gminą Serniki w zakresie poszukiwania nowych właścicieli 
dla bezdomnych zwierząt. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów: 

1) Usypianie ślepych miotów może być dokonane wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt, lub lecznicy przystosowanej do działań tego rodzaju. 

2) Zwierzę usypiane musi być traktowane łagodnie, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez 
lekarza weterynarii. 

3) Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 
odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

§ 9. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 
gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa Panem 
Michałem Pydyś, zam. Nowa Wola. Zakres umowy może określać gotowość zapewniania opieki zwierzętom 
gospodarskim, lub dotyczyć indywidualnych przypadków przekazania zwierząt. 

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie 
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt prowadzi Przychodnia Weterynaryjną w Ostrowie Lubelskim ul. Mickiewicza 25. 

§ 11. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie na rok 2014 r. ponosi Gmina Serniki Na 
realizację zadań, wskazanych w programie. Gmina Serniki przeznacza środki w wysokości 11 000 zł 
(jedenaście tysięcy złotych) Środki te będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb na: 

1) realizację umowy na odławianie i transport bezdomnych zwierząt, 

2) realizację umowy w zakresie umieszczenia zwierząt bezdomnych w schronisku, 

3) na sterylizację i kastrację zwierząt, 

4) realizacja umowy na całodobową opiekę weterynaryjną, 

5) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, 
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6) na realizację umowy w odniesieniu do zwierząt gospodarskich. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Serniki. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Monika Baran
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