
UCHWAŁA NR VI/25/2015 
RADY GMINY CZEMIERNIKI

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czemierniki w 2015 r.

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

§ 1.

Przyjmuje się roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Czemierniki w 2015 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czemierniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Skubiszewski
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Czemierniki w 2015 r.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów 
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Czemierniki oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 1.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Gmina zapewnia poprzez :

1) współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt "Azyl" z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Olszowa 
4 prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt, w ramach zawartej umowy.

2) współpracę z lekarzami weterynarii oraz lecznicami dla zwierząt;

3) współpracę z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami realizującymi zadania publiczne, obejmujące 
opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 2.

Opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie realizują :

1) Gmina poprzez :

a) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,

b) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie wody pitnej w miejscach ich przebywania,

c) leczenie zwierząt chorych i rannych w ramach zawartych umów z lekarzem weterynarii oraz zakładami 
leczniczymi dla zwierząt,

d) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych;

2) Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia realizują zadania publiczne obejmujące opiekę nad kotami wolno 
żyjącymi poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 3.

1. Odławianie zwierząt na terenie Gminy ma charakter :

1) stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń interwencyjnych dotyczących pozostawianych bez opieki 
zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla otoczenia;

2) okresowy w przypadkach przebywania na danym obszarze Gminy takiej ilości bezdomnych zwierząt, która 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dla utrzymania czystości i porządku.

2. Przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania okresowego bezdomnych zwierząt, Gmina poprzez 
obwieszczenie poda do publicznej wiadomości informacje zawierające :

1) termin rozpoczęcia wyłapywania;

2) granice terenu, na którym będą wyłapywane zwierzęta;

3) adres schroniska, w którym umieszczono zwierzęta po wyłapaniu;

4) podmiot wykonujący wyłapywanie.

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone 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. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu 
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
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4. Gmina informuje Powiatowego Lekarza Weterynarii o zwierzętach, które pokąsały człowieka przed lub 
w trakcie wyłapywania. Powiatowy Lekarz Weterynarii decyduje o dalszym postępowaniu ze zwierzęciem.

5. Gmina podaje do publicznej wiadomości informację o wyłapanym zwierzęciu wraz z jego opisem 
i aktualnym miejscem pobytu.

6. W przypadku ustalenia właściciela wyłapanego zwierzęcia, będzie on zobowiązany do odebrania zwierzęcia 
i pokrycia kosztów związanych z jego wyłapaniem, przetrzymywaniem, dowiezieniem do schroniska i pobytem 
w schronisku.

7. Po upływie 14 dni od daty umieszczenia wyłapanego zwierzęcia w schronisku, postępowanie z tym 
zwierzęciem odbywa się zgodnie z regulaminem obowiązującym w schronisku, w którym zwierzę przebywa.

8. Gmina prowadzi odławianie bezdomnych zwierząt. Odławianiem są objęte bezdomne zwierzęta pozostające 
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.

§ 4.

Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację, albo kastrację zwierząt w:

1) Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt "Azyl" z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Olszowa 4 prowadzącym 
schronisko dla bezdomnych zwierząt;

2) Lecznica Wterynaryjna ,,NOVET„ Andrzej Nowak ul. Parkowa 5, 21-302 Kąkolewnica

§ 5.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują :

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe;

2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie działań edukacyjnych dotyczących promowania odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych;

3) organizacje pozarządowe i stowarzyszenia poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 6.

1. Usypianie ślepych miotów wykonują :

1) schronisko dla bezdomnych zwierząt;

2) Gmina zlecając zabieg lekarzowi weterynarii - Lecznica Wterynaryjna ,,NOVET„ Andrzej Nowak ul. Parkowa 
5, 21-302 Kąkolewnica w oparciu o zawartą umowę na świadczenie usług.

2. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Gminę.

4. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie. Należy zaoszczędzić 
mu trwogi i dodatkowych udręczeń, a sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii.

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

§ 7.

Jako gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca zwierząt gospodarskich w 2015 r., które utraciły swoje 
dotychczasowe schronienie, wskazuje się gospodarstwo rolne pana Pawła Grochowskiego położone 
w miejscowości: Czemierniki ul. Kolonia Południowa 45.
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Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na zlecenie Wójta 
Gminy zapewnia Lecznica Wterynaryjna ,,NOVET„ Andrzej Nowak ul. Parkowa 5, 21-302 Kąkolewnica

§ 9.

Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt jest kluczowym elementem programu. Kampania 
skierowana jest do osób dorosłych i dzieci. Ma za zadanie przedstawienie mieszkańcom gminy praw zwierząt, 
obowiązków i praw wynikających z faktu posiadania zwierzęcia, sposobów, możliwości i koniecznosci 
zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu się zwierząt - ulotki, konkursy dla dzieci, pogadanki dla 
mieszkańców na zebraniach wiejskich, filmy i materiały edukacyjne zamieszczone na stronie internetowej urzędu 
gminy w Czemiernikach.

§ 10.

1. Na realizację zadań wynikających z Programu w roku 2015 r. Gmina zabezpieczyła środki w wysokości 
12 000 ( dwanaście tysięcy złotych ).

2. Wydatkowanie środków finansowych będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 
zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 
założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.

3. Środki te wydatkowane w zalezności od zaistniałych potrzeb wydatkowane bedą na:

a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku - 6 000 zł.

b) sterylizację, kastarcję i usypianie ślepych miotów, oraz opiekę weterynaryjną - 4 000 zł.

c) utrzymywanie zwierząt w gospodarstwie rolnym w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich - 1 000 zł.

d) dokarmianie bezdomnych kotów - 800 zł.

e) promocje działań edukacyjnych - 200 zł.

§ 8 .
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