
UCHWATA Nr V/18/2015
RADY GMINY KRASNICZYN

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie gminnego programu opieki nad lwieraqtami bezdomnymi ora: zapobiegania
b€zdomnoicirwier:qt na terenie Gminy K.aaniaryn na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdrie gminnym (Dz.

U. z 2013 r., poz.594 z p6in. zm.) oraz art. lla ust. l i2 ustawy z dnia 2l sierpnia l99T r. o och.onie
zwierzat (Dz.U. z 2013 r., poz. 856 z p6in. zm.) Rada_Gminy Kra(niczyn uchwala co nastQpuje:

9-r
Uchwala sie program opieki nad rwierzetami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomnoici

zwierzat na terenie Gminy KraSniczyn na 2015 r. . -92
llekroi mowa w uchwale o:

1) 6minie, naleiy przez to rozumie6 GminQ Krainiczyn,
2) schronisku, naleiy przez to rozumied Schronisko dla Bezdomnych Zwierzqt w Nowodworze,

21-1OO Lubart6w,
3) plac6wkach weterynaryjnych, naleiy przez to rozumiea:

a) Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Gutowski ul. KoJciuszki 14 A, 22-310 Kraaniczyn,

b) Przychodnia Weterynaryjna ,,ADVET" ul. Okrzei, 22-300 Krasnystaw,
4) gospodarstwie rolnym, naleiy przez to rorumiee Bospodarstwo rolne zlokalizowane przy ul

Straiackiej 3,22 310 Kralniczyn,
5) wolontariuszem, naleiy przez to rozumied, osobe kt6ra spolecznie pomaga w sprawowaniu

opieki nad bezdomnymi zwierzQtami na terenie Gminy,
6) programie, naleiy przez to rozumied Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomnoici zwierzqt na terenie Gminy KraJniczyn na rok 2015-

53
Dzialania zwiqzane z realizacjq Programu prowadzE przy wzajemnej wsp6lpracy:

1) organizacje spoleczne, kt6rych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierrqt,
2) schronisko dla bezdomnych zwierzat,
3) Referat Ochrony Srodowiska UG. Krainic2yn,
4) policja,

5l plac6wkiweterynaryjne,

54
Celem Programu jest:

1) zapobieganie bezdomno3cizwierzqt na terenie Gminy KraJniczyn,

2) ograniczenie populacji zwierzQt bezdomnych,
3) opieka nad zwierzetami bezdomnymi,
4) promowanie prawidlowych postaw izachowad c2lowieka w stosunku do zwierzQt,

5) zapewnienie bezpieczeistwa mieszkadcom.

95
Miejsce bezdomnym zwierzetom z terenu Gminy-zapewnia schronisko.

90
1. Gmina sprawuje opieke nad wolno iyjqcymi kotami przy wsp6lpracy z organizacjami

pozarzadowymi, kt6rych statutowym celem dzialania jest ochrona awier2at.
2. Opieka ta obejmuje w s2czeg6lnos€i:

1) finansowanie zakupu karmy,
2) dokonywanie zabie86w kastracji i sterylizacjiwolno tyjAcych kot6w w plac6wkach

weterynaryjnych, na wniosek wolontariuszy zajmujEcych sie tymi zwierzQtami,
3) zapewnienie opieki rannvm I chorym kotom w plac6wkach weterynaryjnych,

67



1. Odlawianie bezdomnych rwierzat przebywajecych na terenie Gminy prowadzischronisko.

2. odlawianiu podlegajE zwierzeta bezdomne. Odlawianae bqdzie mialo charakter okresowy.
3. Odlawianiu interwencyjnemu przez schronisko podlega.ia uwierzeta powodujqce zaSroienie

bezpieczedstwa, wskazane przez policjq.

98
1. Wszystkie zwierzeta trafiajQce do schroniska, je(li nie 2naleziono ich wlaSciciela, poza

zwlerzQtami, u kt6rych istniejE przeciwwskazania do wykonywania tych zabieg6w,
poddawane sq obligatoryjnej sterylizacjl lub kastracji.

2. zabiegi steryliracji lub kastracji dokonywane moga bya tylko przez lekarza weterynarii.

99
1. ozialania adopcyjne podejmowane sa przez podmioty o kt6rych mowa w 5 3 uchwaly.

2. 0zialania polegajq na odnalezieniu dotychczasowych wla<cicieli lub nowych wtaicicieli dla

zwierzat:
1) odlowionych przez schronisko,
2) zwierzqt bezdomnych przebywajqcych w plac6wkach weterynaryjnych.

3. Publikacje informacjio zaginionych lub odnalezionych zwierzetach prowadzq podmioty, o

kt6rych mowa w ust. 1,, poprzez umieszczanie ogloszei na tablicach o8loszeniowych oraz na

stronie internetowej Gminy Kra<niczyn,

910
Slepe mioty poddawane sa eutanazji zgodnie 2 ustawq o ochronie zwierzEt poprrer.
1) usypianie jlepych miot6w w schronisku,
2) eutanazje ilepych miot6w pochodzacych od zwierzat bezdomnych w plac6wkach

weterYnaryjnYch.

511
Miejsce dla zwierzQt gospodarskich z terenu Gminy zapewnia gospodarstwo rolne.

512
calodobowE opieke weterynaryjnE zapewniaje plac6wki weterynaryjne.

513
Na realizacje pro8ramu przeznacza sie w 2015 r. kwote 11000,00 zl., z czego:

1) odlawianie berdomnych zwierzqt w tym umieszczanie ich w schronisku - 5.000,00 2t.

2) uslugi weterynaryjne w tym zwiQzane 2 calodobowE opiekq nad be2domnymi zwierzetami
- 2.000,00 zl.

3) dokarmianie bezdomnych zwierzat w tym wolno iyjacych kot6w - 1.000,00 zl.

4) dokonywanie zabiegdw kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierzEt - 2.000,00 zl.

5) oplaty za pobyt zwierzqt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 1,000,00 zl.

914
Wykonanie uchwaly powierra siQ W6jtowiGminy KraSniczyn.

51s
Uchwala wchodziw iycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie do Uchwaly Nr V/r8/2015
RadY Gminy (ra6niczYn

z dnia 27 marca 2015 r.

Na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierzqt z dnia 21 sierpnia 1997 t. \Dz. U. t tti.t :

poz. 856 z p6in. zm.) rada Bminy okresla w drodze uchwaly, corocznie do dnia 31 marca, prograrr,
opieki nad zwielzetami bezdomnymi oraz rapobiegania bezdomnoici zwierzat. Stanowi to
wypelnienie obowiqzku zapewnienia opieki beldomnym zwierzetom przez gmine.

W zwiazku z powyiszym opracowany zostal projekt Programu opaeki nad zwierzetami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno5ci zwierzqt na terenie cminy KraSniczyn w roku :1(i1.
Obejmuje on swoim zakresem realizacje takich zadah jak:
- zapewnienie bezdomnym zwierzqtom miejsca w schronisku dla zwaerzqt,
- opieke nad wolno iyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- odlawianie bezdomnych zwierzqt,
- oblitatoryjnE kastracjq lub kastracja w plac6wkach weterynaryjnych,
. poszukiwanie wla3cicieli dla bezdomnych zwierzqt,
- usypianie Slepych mlot6w,
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzEt gospodarskich.
- zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdareri drogowych z udzialem

zwierzqt.
W projekcie wskazano wysokodc lrodkow finansowych przeznaczonych na jego realiracjq.
Projekt programu zostal2aopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarij w

. Krasnymstawie oraz zarzqdcdw obwod6w lowieckich tj.: Kolo towieckie Nr 27 ,,Rogacz" w Boiczy,
Kolo towieckie Nr 16,,Szarak" w Krasnymstawie i Kolo lowieckie Nr 80,,Budowlani" w Lublinie.

MajQc powyZsze na uwadze przedlozenie Radzie Gminy Kra6niczyn projekt'l uchwaty jest
u2asadnione,




