
UCHWAŁA NR VI/37/2015
RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Ryki w 2015 roku”

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 
594 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii: Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacji społecznej, której 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie 
gminy - Rada Miejska w Rykach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Ryki w 2015 roku” stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Dorota Wesołek
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Załącznik do Uchwały Nr VI/37/2015

Rady Miejskiej w Rykach

z dnia 31 marca 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Ryki w 2015 roku 

§ 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryki oraz opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi. Zadania priorytetowe to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

3) odławianie bezdomnych zwierząt 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 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.

§ 2. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt przebywających w granicach 
administracyjnych Gminy Ryki. 

§ 3. Wykonawcami Programu są: 

1) Burmistrz Ryk 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt, Przychodnia Weterynaryjna, z którymi Gmina podpisze w danym roku 
stosowną umowę na realizację zadań określonych w programie 

3) Osoby fizyczne i prawne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

§ 4. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wydział Gospodarki 
Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Rykach. 

§ 5. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku jest realizowane poprzez zawarcie umowy 
ze Schroniskiem dla zwierząt HAPPY DOG, Marian Drewnik, Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew. 

2.  Wyłapanym bezdomnym zwierzętom zapewniona jest bezterminowa, należyta opieka w schronisku do czasu 
adopcji, w tym odpowiednie wyżywienie, dostęp do wody pitnej oraz opieka weterynaryjna.

§ 6. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez: ustalenie miejsc ich bytowania, zakup 
karmy i zapewnienie dokarmiania, współpracę ze społecznymi opiekunami oraz członkami towarzystwa opieki nad 
zwierzętami. 

2.  Gmina pokrywa koszty leczenia weterynaryjnego, sterylizacji i kastracji, odpchlania, odrobaczania kotów 
wolno żyjących oraz zakupu karmy na ich dokarmianie.

§ 7. 1. Na obszarze Gminy Ryki prowadzi się wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Wyłapywaniem objęte są 
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. Wyłapywanie prowadzi uprawniony podmiot 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. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą przewiezione 
i umieszczone w schronisku dla zwierząt HAPPY DOG w miejscowości Nowa Krępa. 
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2.  W ramach zawartej umowy, sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt prowadzi Schronisko dla zwierząt 
HAPPY DOG z siedzibą w Nowej Krępie. Zabiegom tym nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od 
umieszczenia z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) Współpracę ze schroniskiem, które prowadzi działania, zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli 
i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte 
warunki bytowania, 

2) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty, 

3) Współpracę z Przychodnią Weterynaryjną, ze społecznymi opiekunami, członkami towarzystwa opieki nad 
zwierzętami, lokalnymi mediami w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

§ 9. 1. W celu zapobiegania niekontrolowanego rozrodu, prowadzi się usypianie ślepych miotów, które może 
być wykonane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

2.  Usypiane zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie. Zabieg uśpienia 
powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

§ 10. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, wskazuje się gospodarstwo rolne położone 
w miejscowości Swaty 175. 

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami wraz z przypadkami 
zdarzeń drogowych z ich udziałem, jest prowadzone poprzez zawartą umowę z Przychodnią Weterynaryjną 
w Rykach, przy ul. Swatowskiej 62 , która świadczy swoje usługi całodobowo. 

§ 12. 1. W 2015r. na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Ryki zaplanowano kwotę 31 000 złotych. 

2. Środki przeznaczono na: 

- realizację umowy w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt wraz z ich sterylizacją i kastracją - 20 000 zł. 

- realizację umowy w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej - 10 000 zł. 

- zakup karmy na dokarmianie wolno żyjących kotów - 300 zł. 

- pokrycie kosztów zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich - 700 zł.
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