ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr V/19/15
Rady Gminy Wąwolnica
z dnia 26.03.2015
w sprawieprzyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wąwolnica w roku 2015r.

Załącznik do Uchwały Nr V/19/15
Rady Gminy Wąwolnica
z dnia. 26 marca 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wąwolnica w roku 2015
§1
Celami Programu są:
1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2) Zapobieganie bezdomności zwierząt.
3) Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.
4) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Wąwolnica.
§2
1. Wykonawcami Programu są:
1) Odpowiednia komórka Urzędu Gminy Wąwolnica właściwa ds. ochrony środowiska.
2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach przy ulicy Komunalnej 11,
na podstawie podpisanej umowy z Gminą Wąwolnica.
3) Lecznica Weterynaryjna „MAXWET” lekarz weterynarii Maksymilian Kuźma, ul. Lubelska 42,
24-160 Wąwolnica, na podstawie podpisanej umowy z Gminą Wąwolnica.
4) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.
5) Opiekunowie zwierząt, wolontariusze.
2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni odpowiednia komórka
Urzędu Gminy Wąwolnica właściwa ds. ochrony środowiska. Komórka współpracuje w tym zakresie
z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem Lekarsko - Weterynaryjnym.
§3
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt przez Gminę Wąwolnica
realizowane jest poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt domowych w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt, Puławy, ul. Komunalna 11 na podstawie podpisanej umowy z Gminą
Wąwolnica.
§4
1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Wąwolnica sprawowana jest przez komórkę
Urzędu Gminy Wąwolnica właściwą ds. ochrony środowiska przy pomocy opiekunów wolno
żyjących kotów, zarejestrowanych na podstawie złożonych deklaracji. Opieka sprawowana jest
poprzez:
1) wydawanie karmy zarejestrowanym w Urzędzie Gminy Wąwolnica opiekunom wolno żyjących
kotów, w okresie jesienno-zimowym,
2) leczenie zwierząt potrąconych w wypadkach komunikacyjnych,
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3) sterylizację/kastrację wolno żyjących kotów.
2. Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów z terenu Gminy Wąwolnica odbywa się w Schronisku
dla bezdomnych zwierząt w Puławach przy ulicy Komunalnej 11 na podstawie podpisanej umowy
z Gminą Wąwolnica w ramach dostępnych środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Wąwolnica.
3. Odławianie wolno żyjących kotów w celu dokonania zabiegu sterylizacji/kastracji dokonuje
opiekun wolno żyjących kotów, członkowie organizacji społecznych, wolontariusze.
1) Dowiezienia wolno żyjących kotów do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach przy ulicy
Komunalnej 11 przez zarejestrowanych opiekunów wolno żyjących kotów lub przez wolontariuszy
po wcześniejszym powiadomieniu pracowników odpowiedniej komórki Urzędu Gminy Wąwolnica
właściwej ds. ochrony środowiska i otrzymaniu pisemnego skierowania na zabieg.
2) Po dokonaniu zabiegu sterylizacji/kastracji lekarz weterynarii określa termin odebrania zwierzęcia
informując o tym odpowiednią komórkę Urzędu Gminy Wąwolnica. Następnie opiekun wolno
żyjących kotów lub wolontariusze umieszczają zwierzę w miejscu, z którego zostało odłowione.
§5
1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wąwolnica ma charakter stały.
2. Odławianiem są 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. Czynności odławiania bezdomnych zwierząt prowadzone są przez pracowników Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt, Puławy, ul. Komunalna 11.
4. Odłowione zwierzęta są przewożone i przetrzymywane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt,
Puławy, ul. Komunalna 11.
5. Wyłapywanie, transport i przetrzymywanie w schronisku odłowionych zwierząt prowadzone będzie
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, który nie stwarza zagrożenia dla życia
i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
§6
1. Gmina Wąwolnica realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku na
podstawie podpisanej umowy z Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Puławy, ul. Komunalna 11.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane są wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia
w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
§7
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt, Puławy, ul Komunalna 11, na podstawie podpisanej umowy z Gminą
Wąwolnica, oraz właściwą komórkę Urzędu Gminy Wąwolnica ds. ochrony środowiska.
2. Schronisko, o którym mowa w ust. 1, prowadzi aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla
zwierząt w nim przebywających.
3. Dodatkowo na stronie internetowej urzędu Gminy Wąwolnica umieszcza się informację
o odłowionych zwierzętach bezdomnych i kotach wolno żyjących nadających się do adopcji, wraz ze
zdjęciem i krótkim opisem, we współpracy z lekarzem weterynarii.
§8
1. Usypianie ślepych miotów zwierząt dokonywane jest na podstawie zawartych umów przez lekarzy
weterynarii w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, Puławy, ul Komunalna 11, w ramach podpisanej
z Gminą Wąwolnica umowy na wykonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów.
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2. Uśmiercanie ślepych miotów zwierząt odbywa się w sposób humanitarny, z zadawaniem jak
najmniejszego cierpienia fizycznego i psychicznego przez podanie środka usypiającego przez lekarza
weterynarii.
3. Zwłoki uśpionych zwierząt są odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie
służby do tego przeznaczone.
§9
1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo
rolne: Pana Tomasza Furtaka, Kębło 19, 24-160 Wąwolnica, w oparciu o zawartą z Gminą Wąwolnica
umowę w zakresie zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim przekazywanym przez Gminę
Wąwolnica.
2. Przejęte zwierzę będzie miało zapewnione odpowiednie warunki bytowe, wyżywienie oraz opiekę.
§ 10
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizowany jest przez Gminę Wąwolnica poprzez umowę zawartą z Gabinetem
Weterynaryjnym „MAXWET”, lekarz weterynarii Maksymilian Kuźma, ul. Lubelska 43, 24-160
Wąwolnica.
§ 11
1. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2. oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąwolnica zabezpieczone zostały
w budżecie Gminy Wąwolnica i wynoszą w 2015 r. - 8 000,00 zł.
3. Powyższa kwota będzie wydatkowana na podstawie umów zawartych z podmiotami realizującymi
zadania na rzecz Gminy Wąwolnica, o których mowa w § 3, § 4 ust. 2, § 7, § 9 ust 1 i § 10.
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