
RADA MIEJSKA ,
w Ćmielowie

UCHWAŁA Nr XXV/214/2013
RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w
2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. l oraz art.41 ust. l ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) art. 11 ust l i
l la a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z
późn. zm.) Rada Miejska w Ćmielowie uchwala, co następuje:

§1-

Uchwala się gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w brzmieniu określonym w
załączniku do uchwały.

§2.

Załączniki będące częścią programu, które nie będąpodlegać uchwaleniu:
-porozumienie z gospodarstwem w którym gmina będzie umieszczać zwierzęta odebrane
właścicielom,
-umowa z zakładem utylizacyjnym stanowiące załącznik do programu.

§3.
i>

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.

§4.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr. XW140/2012 z dnia 29 marca 2012r.

§5.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

.
mgr Marianna ć?/erczaA



RADA MIEJSKA ^ , V '
w Ćmielowie Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Ćmielów w 2013 roku

W związku z nowelizacjąustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003
r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11 a, który zobowiązuje Radę gminy do
określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 1 1 ust. l ww. ustawy.
Do l stycznia 2012 r. art. l la ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada
gminy mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne
uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww.
uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej
edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich
rozmnażania.
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia
23 sierpnia 2011 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma
tendencję wzrostową.

W związku z powyższym przygotowany został Gminny Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2013
roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich
zadań jak:
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 sterylizacj ę albo kastracj ę 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.
W Programie wskazano wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację. Realizacja
tego programu będzie limitowana wysokością środków finansowych w budżecie Gminy na realizację
zadań w danym roku kalendarzowym.
Powyższy program został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowcu
Świętokrzyskim , ul. Iłżecka 37,22-400 Ostrowiec ,Ostrowieckie Stowarzyszenie Przyjaciół
„Animals" ,ul. Kuźnia 68, 27-400 Ostrowiec oraz Koła łowieckie właściwe dla terenu gminy:
„Dzik", „ Pustułka", „Muflon", „Rosomak".

PRZEWÓD WIOZĄCY
3 AD Y MIEJSKIEJ

mgr Marianna Gtarczsk



RADA MIEJSKA ZalącznikNr.ldoUchwafyNrXXV/214/2013
W Ćmielowie Rady Miejskiej w Ćmielowie

z dnia 14 marca 2013 r.

Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2013 roku

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Ćmielowie uchwały w sprawie

„Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów", jest arf. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i

kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów , ponieważ skala

bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również na terenie Miasta i Gminy

Ćmielów.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1) niekontrolowane rozmnażanie,

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3) ucieczki zwierząt,

4) łatwość pozyskiwania zwierząt,

5) panujące mody na dane rasy zwierząt,

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze

szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania zwierząt (

poza aplikacją mikrochipa należy zarejestrować zwierzę -w ogólnopolskiej bazie).

Elektroniczne znakowanie ( czipowanie ) zwierząt to jedna z metod zapobiegania bezdomności

zwierząt.

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz

domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda

unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.

Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem

ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i

szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani

wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.



Realizacja wszystkich zadań, określonych w Programie, zmierza do ograniczenia liczby

bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt.

§1-

Cele Programu

1) Zapobieganie bezdomności zwierząt

2) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy
o ochronie zwierząt

1. Wykonawcami Programu są: *

1) Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie,

2) Schronisko dla Zwierząt Janik,

3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia -Ostrowieckie Stowarzyszenie Przyjaciół
Zwierząt „ANIMALS" , fundacje, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy;

4) Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Kierownik
Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie. W celu
zapewnienia funkcjonowania programu będzie on współpracować z organami Inspekcji
Weterynaryjnej i samorządem lekarsko-weterynaryjnym.

§2.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt gmina
realizuje poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku
prowadzonym przez jednostkę na podstawie umowy podpisanej przez gminę z tą
jednostką (schronisko Janik , gmina Kunów),

2. W przypadku braku miejsca w schroniskach dla zwierząt, zwierzęta bezdomne o
których mowa w ust l, powinny być umieszczone w czasowym miejscu przetrzymania
utworzonym w Samorządowym Zakładzie Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w
Ćmielowie ( SZW i GK ) do momentu umieszczenia ich w schronisku ;

3. Przypadki zgłaszania potrąconych lub bezdomnych zwierząt poza godzinami pracy
Gminy, jak również w niedzielę, święta i w nocy będzie się odbywać do
Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie na
nr. 15/8612143



§3.

Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez:

1. Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące będzie się odbywać na
podstawie zgłoszeń mieszkańców;

2. Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich
przebywania odpowiedzialni za to zadanie będą pracownicy Samorządowego Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ćmielowie na podstawie zlecenia gminy;

« * r

3. W miarę możliwości zapewnienia miejsca schronienia, w szczególności na okres
zimowy Miejscem schronienia będzie wydzielone miejsce w budynkach
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ćmielowie;

4. Przewiduje się sterylizację i kastracje kotów wolnożyjących. W przypadku
zauważenia kota bezdomnego zostanie on odłowiony i przewieziony do Gabinetu
Weterynaryjnego w którym zostanie poddany kastracji a następnie przewieziony do
wydzielonego miejsca w siedzibie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Ćmielowie celem opieki po zabiegu.

5. Powierzenie realizacji w/w zadań jednostkom pomocniczym gminy( w przypadku
zauważenia bezdomnych kotów Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki
Komunalnej w Ćmielowie zacznie realizować zadania określone programem) oraz
współdziałanie z organizacjami społecznymi;

§4.

1. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:

a) Stałe na interwencje;

b) Okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu;

2. Wyłapywaniem będą objęte zwierzęta bezdomne,, a w szczególności chore lub zagrażające
życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi oraz tworzące watahy zagrażające zwierzętom dziko
żyjącym.

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie się odbywać zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998r. Nr. 116 poz.753). Jednostka
wyłapująca bezdomne zwierzęta będzie wyłoniona w przetargu organizowanym przez gminę.

4. Celem zapewnienia dalszej opieki nad zwierzętami zostanie zawarta umowa z podmiotem
prowadzącym działalność w tym zakresie, którego adres zostanie podany na tablicy ogłoszeń
urzędu gminy oraz na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu gminy.



5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia
zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

6. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz za pośrednictwem
sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych.

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

§5.
> •

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla
zwierząt na zasadach ustalonych z jednostka prowadzącą schronisko.

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

3. Zabiegom, o których mowa w ust. l, nie podlegaj ą zwierzęta w okresie 14 dni od
umieszczenia z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz
przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych
właścicieli.

§6.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

realizowane jest poprzez:

1) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo
przyjęty ( słupy lub tablice ogłoszeniowe) na terenie Gminy w tym na stronach
internetowych Urzędu;

2) Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych
właścicieli zwierząt.

§7.

Usypianie ślepych miotów

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie poprzez lekarza weterynarii w
schronisku dla zwierząt bezdomnych, w lecznicy dla zwierząt ( wymagany jest
humanitarny stosunek pracownika do czworonoga).

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



3. Zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia - łagodnie i
przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg
uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny i
jedyny wskazany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce .

4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone (specjalne
pomieszczenie z kontrolowaną temperaturą, chłodnia) do czasu zabrania ich przez
odpowiednie służby do tego przeznaczone : P.P.P. Bacutil z siedziba w Zastawiu .

§8.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego następuje na podstawie umowy zawartej przez
Gminę z właścicielem gospodarstwa. Zakres umowy może określać gotowość
zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym gospodarskim lub dotyczyć
indywidualnych przypadków przekazania zwierząt zabranych posiadaczowi na
podstawie decyzji organu samorządu terytorialnego za ich złe traktowanie.
Adres gospodarstwa rolnego ,w którym będzie można umieszczać zwierzęta to
Zbigniew Kwiecień ,Brzóstowa 60,27-440 Ćmielów.

§9.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt

/. Będzie zrealizowany poprzez lekarza weterynarii mającego możliwość świadczenia
usług całodobowo. Gabinet Weterynaryjny ,Gołyńska Brygida, Drygulec 74a, 27-532
Wojciechowice, tel. 15/861405 lt

2. Zwierzę poszkodowane w zdarzeniu drogowym będzie niezwłocznie zabrane przez
pracowników SZWiGK w Ćmielowie w celu zapewnienia mu niezbędnej opieki do
momentu odstawienia do schroniska.

3. W przypadku wypadku drogowego z udziałem zwierząt łownych lub w przypadku
znalezienia padłej zwierzyny należy powiadomić o tym fakcie właściwe dla
dzierżawionego obwodu koło łowieckie.

§10.

Plan znakowania zwierząt w Gminie.
Elektroniczne znakowanie na terenie Gminy Ćmielów, mające na celu identyfikację
właściciela czworonoga zostanie wprowadzone przez Lekarza weterynarii, z którym Gmina
posiada stosowną umowę na wykonanie usługi.



§11.
Realizacja zadań, o których mowa w § 3-7 może zostać powierzona podmiotowi
prowadzącemu schronisko dla zwierząt.

§12.

Analiza zdarzeń

Przewiduje się ,że za terenie gminy Ćmielów będą miały miejsce następujące zdarzenia:

- ilość wyłapanych psów : 5 szt.
- ilość uśpionych miotów: l O miotów
-dokarmianie bezpańskich(wolnożyjących)kotów: 5 sztuk
-ilość wysterylizowanych zwierząt : 5 sztuk
- znakowanie zwierząt: zakup urządzeń oraz proces znakowania

§13.

Finansowanie Programu

l . Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Ćmielów

2. Środki finansowe na realizacje działań wynikających z programu w kwocie 8 000, 00
zł zabezpieczone są w budżecie Gminy Ćmielów. W przypadku wyczerpania
przeznaczonych środków Gmina Ćmielów wyasygnuje dodatkowe fundusze na
realizację programu. Analiza kosztów wdrożonego programu:

- koszty za wyłapanie bezdomnych psów 5.500,00 zł
- koszt uśpienia ślepych miotów 500,00 zł
-koszty dokarmiania bezpańskich(wolnożyjących)kotów 500,00 zł
-koszt wysterylizowania zwierząt 500,00 zł
-koszt znakowania zwierząt l 000,00 zł

3 . Środki finansowe będą wydatkowane poprzez zlecanie usług podmiotom
zewnętrznym.


