
UCHWALA NR XLTVI?IOII4
RADY GMINY Kof srowor,l

z dnia26 mwca2014 r.

w sprawie prryjpcia programu opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci
zwierzet na terenie gminy Korfiskowola na 2014 r,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym ( Dz. U. 22013 r. poz.
594 zp6in. zm.) i art 11 a ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz6 ( Dz. U. 22013 r. poz.. 856) po
zasipgnipciu opinii Powiatowego Lekrza Weterynarii w Pulawach, organizacji spolecmych, kt6rych statutowym
celem jest ochrona ^nieft4| atakze dziefiawc6w obwod6w lowieckich dzialaj4cych na terenie gminy Koriskowola
- Rada Cminy uchwala co nastgpuje:

$ 1. Przyjmuje sig Program opieki nad zvlierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnodci zwierzqt na
terenie gminy Koriskowola na rok 2014 w brzmieniu okeSlonym w zal4czniku do uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Koriskowola.

Przewodniczac dy Gminy
Kol Ia

Szpyramgr M
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Zal4cznik Nr I do Uchwaly Nr XLM210/14

Rady Gminy Koriskowola

z dnia26 mara2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIEMETAM] BEZDOMN\'1V{I ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI
ZWIERZAT NA TEREME GMINY KONSKOWOLA NA ROK 2OI4

$ 1. 1. Celem Programujest :

l) zapewnienie opieki nad zwierzgtami bezdomnymi z terenu gminy Kotiskowola;

2) zapobieganie bezdomnoSci zwierz4t.

2. Cele Programu realizowane sq poprzez:

l) zapewnienie bezdomnym zwierzgtom z terenu Gminy Koriskowola miejsca w schronisku dla zwierzqt,

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierz4t poprzez ich sterylizacjg albo kastracjQ,

3) odlawianie bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy Kotiskowola,

4) usypiarie Slepych miot6w,

5) poszukiwanie wlaicicieli dla bezdomnych zwierzqt,

6) sprawowanie opieki nad wolno 2,yj4cymi kotami, w tym ich dokarmianie,

7) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzefi drogowych zudziaNem zwrerz4t,

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt Gospodarskich.

$ 2. l. Realizatorami Programu sq:

1) gmina,

2) schroniska dla zwierzqt na podstawie umowy zawartej z gminfo

3) organizaqe spoleczne, stowarzyszeni4 fundacje, kt6rych statutowym celem dziaiania jest przeciwdzialanie
bezdomnoSci zwierzqt we wsp6lpracy z organami gminy.

2. Funkcjg koordynatora dzialari podejmowanych w ramach Programu pelni Referat Gospodarki Komunalnej
Urzgdu Gminy Koriskowola, Referat Gospodarki Komunalnej wspolpracuje w tym zakresie z organami inspekcji
weterynaryjnej i samorzqdem lekarsko - weterynaryjnym.

$3. Sprawowanie opieki nad wolno Zryj4cymi kotami realizuj4 pracownicy Referatu Komunalnego Urzgdu
Gminy Koriskowola Ungdu poprzez:

l. ustalenie miejsc, w kt6rych przebywaj4 wolno 2ryjqce koty,

2. zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania,

3. zapewnienie, w miarg moZliwoSci, miejsc schronienia, w szczeg6lnoSci na okes zimowy.

$ 4. l. Na terenie Gminy wprowadza sig odlawianie bezdomnych zwierzqt.

2. Odlawianie bezdomnych z tierz4t ma charakter staly, a usluga odlawiania nastppuje kazdorazowo po
zgloszeniu informacji o miejscu przebywania zwierzpcia do Urzgdu Gminy Koriskowola. ( zgloszenie osobiste,
pisemne lub telefoniczne nr tel. 81 881 62 02)

3. Odlawianiem bEdq objgte bezdomne zl'rtierzeta, pozostawione bez opieki, w stosunku,
do kt6rych nie istnieje mo2liwo66 ustalenia ich wlaiciciela lub innej osoby, pod kt6rej opiek4 dotychczas
pozostawalli, a w szrzeg6lno(ci zwierzgta chore lub zagru2ajqce L.ycil, zdrowiu i bezpieczeristwu ludzi.

4. Zapewnienie bezdomnym zwierzgtom domowym dalszej opieki Gmina realizuje przez wsp6lpraca ze
Schroniskiem dla bezdomnych zwierzqt w Pulawach przy ul. Dgblifiskiej 2, smieszczaiqc bezdomne zwierzeta
w tym schronisku zgodnie z zawartq umow4.

Id: 3 F4 6 8 0F7 -7 3 Cl - 4 53A-B 3 F0- 5 0A5 DDAEE6F7. Uchwalony Strona I



5. Odlawianie bezdomnych zwierzqt bgdzie prowadzone wylqcznie przy .urycirr specjalistycznego sprzQtu
prz,eznaczonego do wylapywania zwierzqt, kt6ry nie stwarua zagrcaenia dla Llcia i zdrowia zvtierz4t, atak2e nie
bqdzie zadawa{ im cierpienia.

6. Trarsport bezdomnych ntierzqt bgdzie odbywal sig Srodkiem fansportu przystosowanym do bezpiecmego
i humanitamego przpwozrr zwierzqt.

S 5. l. Obligatoryjnq sterylizacjg albo kastracjQ zwierzqt rcalizui1

1) Schronisko dla zvtierzqt poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabieg6w sterylizacjii kastracji zwierz4t
przyjetych do Scfuoniska, z wyj4tkiem zwierzqt, u kt6rych istniejq przeciwwskazania do wykonania tych
zabieg6w, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.Zabiegom o kt6rych mowa wpkt.l, nie podlegajq zwierzeta
w okesie 14 dni od umieszczenia w Schronisku z uwagi na rno2liwo56 z$oszenia sig wlaSciciela lub
opiekuna.

2) W6jt Gminy Kotiskowola poprzez finansowanie zabieg6w sterylizacji i kastracji kot6w wolno iryj4cych, na
podstawie zawartej umowy z zaklad,em leczniczym- Gabinet Weterynaryjny lek.wet.Przemysiaw Reichert, 24-
100 Pulawy, ul. Wr6blewskiego 16d,/5.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogq byi przeprowadzane wyl4cznie przezlekarza Weterynarii.

$ 6. Poszukiwanie wlaScicieli dla bezdomnych zwierzqt realizuj4

1. Schronisko dla rwierz1t poprzez prowadzenie dzialah zmierzaj4cych do poryskiwania nowych wladcicieli
\-- m.in. umieszczenie ogloszeri o adopcji na stronie intemetowej Schroniska,

2. Organizacje pozarzqdowe poprznz prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

$ 7. Usypianie Slepych miot6w realizujq:

1. Schronisko dla zwievqt poprzez dokonywanie wylqcznie puez lekarza weterynarii zabieg6w usypiania
Slepych miot6w zwierz4t bezdomnych,

2. W6jt Gminy Korlskowola poprzez finansowanie zabieg6w usypiania Slepych miot6w kot6w wolno ,ryjqcych
na podstawie zawartej umowy zzauadem leczniczym- Gabinet Weterynaryjny lek.wet. Przemyslaw Reichert, 24-
100 Pulawy ul. Wr6blewskiego 16dl5.

$ 8. Zabiegi sterylizacji i kastracji kot6w wolno iryj4cych oraz usypianie ich miot6w wykonywane bgd4 na
nastgpuj 4cych zasadach :

l. Koty wolno Zyjqce bgdq doprowadzone do lecznicy weterynaryjnej przez pracownik6w Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzgdu Gminy Koriskowola, opiekun6w spolecznych, czlonk6w organizacji spolecznych po
wcze6niejsrym uzyskaniu zgody na zabieg, kt6ra zostanie wydana przez Kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzgdu Gminy Koriskowola.

2. Po wykonaniu zabiegu koty bpdqwypuszczone w miejscu ich wcze5niejszego pochwycenia.

$9.t.W celu zapewnienia miejsca dla zwienqt gospodarskich wskazuje sig gospodarstwo rolne
w miejscowoSci StNy PoL6g 52, na podstawie umowy zawartej zwlaicicielem gospodarstwa.

2. Umowa dotyczy zapewnienia opieki bezdomnym zwierzetom gospodarskim lub te2 indywidualnych
przypadk6w przekazania zwierzqt pod opiekQ oraz koszt6w ztym zo'iryarrych.

$ 10. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzet drogowych z udziatem zwierz4t
realizuje Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Przemysiaw Reichert,24-100 Pulawy ul. Wr6blewskiego l6d,/5, telefon
508 43 43 51 na podstawie zawartej umowy.

$ 11. Realizacja zada6, o kt6rych mowa w$ 3- $ 7 moze zosta6 powierzona podmiotowi prowadz4cemu
schronisko dla zwierzqt.

$ 12, 1. Program finansowany bgdzie ze Srodk6w budzetu Gminy Koriskowola zarezerwowanych na rok 2014
w wysokodci 20.000 zl.

2. Srodki wydatkowane bgd4 na zadania okreSlone w$ 4- $ l0 zgodnie z cenami uslug okre3lonymi
w umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami oruz na zadania okreSlone w $ 3 w zale2noici od potrzeb.

3. Istnieje mo2liwo3i zwigkszenia kwoty przeznaczonej na realizacje podmiotowego programu w trakcie jego
realizacj i, j e5li Srodki wymienione wust.1 bgdq niewystarczaj4ce.
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