
UCHWAŁA NR xxxDv... 12015

RADY GMINY SIERADZ

z dnia . .... 2015 r

w sprawie Programu opieki nad rwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zrvierząt

w Gminie sieradz

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoruądzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z20I3r.poz.594,poz.645,poz.I318) oraz art.Ilaustawy
z dnia 21 sierpnia I997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z2013 poz.856, z2014
r. poz.I794) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu i
dzięrżawców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Sieradz - uchwala się, co
następuje:

§ 1. 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwrcrząt w gminie Sieradz.

2. Program, o którym mowa w ust. 1 stanowi zŃącznikNr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 3. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń i stronie internetowej.
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Gmina sieradz

ul. Armii Krajowej 5

98-200 Sieradz

Opracował:

Jan Hankiewicz

201 5



ZałącznikNr 1 do UchwĄ Nr
Rady Gminy Sieradz z dnia

Rozdział I
Przedmiot, cel i podstawa opracowania

§ 1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Program opieki natl zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzqt w Gminie Sieradz na rok 2015'',

Gmina Sieradz, ul. Armii Krajowej 5,98-200 Sieradz.

Rozdział II
Zakres Programu

§ 2. 1. Zalłęs niniejszego Programu odpowiada art. IIa ust. 2 ustawy z dnta 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (tekst j ednolity Dz. IJ . z 2013 r. poz. 85 6 zę zm,) t obejmuj e:

1) zapewnienie bezdomnym zwieruętom z terenu Gminy miejsca w schronisku dla

zwieruąt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzęz odławianie Ęezdomnych
zwierząt;

4) zmntej szenie populacj i bezdomny ch zwierząt p oprzęz:

a) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierzątw schroniskach dla zwierząt;

b) poszukiwanie właścicieli dla bezdom ny ch zwierząt

c) usypianie ślepych miotów;

d) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwieruąt.

Rozdział III
Cele Programu

§ 3. 1. Zapev,lnienie opieki bezdomnym zwierzętom oruz zapobieganie bezdomnoś cl zwierząt.

2 . O gr anic zeni e p opul acj i be z domn y ch zw ier ząt.

3 . Zap ewntenie b ezpie czeństw a mie szkańcom Gminy.



4. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresię zasad humanitarnego traktow,anta zwierząt

oraz obowiązkow właścicieli wobec zwietząt domowych.

Rozdział IV
Wyjaśnienia

§ 4. 1. Ilekroc w Programie jest mowa o ,,Gminie" , należy przez to rozumieć Gmine Sieradz.

2. Ilekroć w Programie jest mowa o,.schronisku", należy pIzez to rozumieć ..Hotel dla

Zwierząt i Ptactwa Domowego" L. Siemiński z siedzibąwŁodz| ul. Kosodrzewin1 56 lok. 2.

Rozdział V
O d p ow ie dz ia l n o ś ć za działania rw iązane z r e alizacją p ro g ra m u

§ 5. 1 , Dzińanla zwązane z realizacją Programu prowadzi Gmina Sieradz i ..Hotel dla

Zwterząt i Ptactwa Domowego" z siedzibąwŁodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2.

2. Funkcję koordynatora działań pełni Pan Jan Hankiewicz - Pracorł,nik Urzedu Gminy

Sieradz tel. 605 906 506.

3. Upowaznia się Pana Jana Hankięwicza do przeprowadzania kontroli rł,arunków w-

jakich przetrzymywanę są zwrcrzęta w schronisku do którego przekazlrlane sa zvtetzęta z

terenu Gminy Sieradz.

Rozdział Vl
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie zn,ierzętom miejsca w

schronisku

§6. 1,Bezdomne zwterzęta znajdujące się na terenie Gminy będa rłl,łap\.\\,ane przez

pracownikór,v schroniska.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy będzie prowadzone prz.v użyciu

specjalistycznego sprzętu, nie powodującego zagrożenia zdrowia lub zycia zwierzęcia.

3, Odławiane będą także zwierzęta, które w wyniku zdarzeń losor.rych utraciły

właściciela (np. w wyniku wypadku, zgonu właściciela lub pobytu w szpitalu).

4. Odłowione zwierzęta będą umieszczane w schronisku.

5. W okresie przebywanla zwlęrząt w schronisku poszukiwani będą bądź w-łaściciele,

bądz osoby zainteresowane ich adopcją.

6. Odłowione zwierzęta będą miały zapewnioną stałą opiekę lękarza weterynarii,

wyzywienie i schronienie w schronisku.

7. Schronisko dla zwteruąt przeprowadzało będzie obowiązkową sterylizaqę, bądź

kastrację zwterząt oraz ich znakowanie specjalnymurządzeniem elektronicznym (czipem).



8. W Urzędzte Gminy zostanie

(tel. 605 906 506), na który można kierować

wałęsającego się po terenie gminy.

uruchomiony specjalny numel telefonu

zgłoszenie w sprawie bezdomnego zwierzęcia

Rozdział VIl
Zap obieganie b ezd omn o ś ci zw ierząt p oprzez ic h sterylizacj ę, kastra cj ęo zn akowanie i

usypianie ślepych miotów

§ 7. 1. Zasady rcalizacji kastracji, sterylizacji psów i kotów orazznakowania psów i kotów:

1). koszty sterylizacji i kastracji zwtetząt domowych ponoszą ich właściciele;

2). obowiązek znakowania pańskich psów należy do mieszkańców gminy,

3), Koszt uśpienia ślepego miotu spoczywa na jego właścicielu,

4) Gmina w pełni finansuje koszty usypiania ślepych miotów bezdomnych kotów, kotów

wolnozyj ąc y ch oruz bezdomnych psów.

2. Określa się zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

1) Gmina zawIzę umowy z zakładami leczntczymi dla zwierząt na dokonywanie

zabiegow sterylizacji i kastracji dofinansowywanych przez Gminę;

2) W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, określa się etapy przeprowadzęnia zabtegu

usypiania ślepych miotów.

3) Gmina wskazuje lękarza weterynarii zatrudnionego w schronisku, z którlłn podpisała

umowę, tj Hotel dla Zwieruąt i Ptactwa Domowego" z siedzlbą w Łodzi, ul.

Kosodrzewiny 56 lok. 2 na dokonywania zabiegów usypiania ślepych miotów bezdomnych,

kotów wolnozyjących i bezdomnych psów.

4) Zabiegów usypiania dokonuje lekarz weterynarii wskazany w ust, 3, we wskazanych

prawem okolicznościach.

5) Zabiegi usypiania ślepych miotów finansowane ze środków gminy dokonywane są w

stosunku do zwierząt o których mowa w pkt. 4, dostarczone zostały przezfirmę zajm,ljącą się

wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z tęręnu Gminy, ktora wypełniła oświadczenię

potwierdzaj ące, iż dany miot pochodzi od bezdomnego zwierzęcia.

6) Po wykonaniu zabiegulekarz weterynarii przekazuje uśpione zwieruęta firmie, zktorą
ma podpisaną stosowną umowę w tym zakresie.

7) Gmina na podstawie wystawionych - faktur VAT lub rachunku prze lękarza

weterynarii. który przeprowadził uśpienie ślepego miotu, o którym mowa w ust. 5 dokonuje

zapłaty w formie przelewu ze środków własnych na konto zakładu Ieczntczego zgodnie z

warunkami zawaftej umowy.



Rozdział VIII
Opieka nad wolno zyjącymi kotami, w tym dokarmianie ich

§ 8. Każdy bezdomny kot wyłapany na terenie Gminy poddany zostanie sterylizacji,bądŹ

kastracji przez \ękarza weterynarii zatrudnionęgo w schronisku" z którym Gmina ma

podpisaną umowę, a następnie odwieziony do miejsca, w którym został znaleziony lub do

schroniska w celu zna\ęzięnia mu rodziny adopcyjnej.

W razie zaistnienia sy,tuacji potrzeby dokarmienia bezdomnego kota, zostanie zakupiona

karma, która zostanie przekazana osobie która będzie zajmować się zwierzęciem do chwili

przekazanla do schroniska, lub tęż znalezienia chętnego do adopcji zwterzęcta.

Rozdział IX
Odlawianie bezdomnych zwierząt i obligatoryjna ich sterylizacja lub kastracja

§ 9. W celu zmniejszenia bezdomności psów orM zapęwnienia bezpieczeństwa obywateli

Gminy, podejmowane są akcje wyłapywania wałęsających się psów, które po przebYej

kwarantannie w schronisku, pozwalĄące na odnalezienie właściciela lub osoby chętnej do

adoptowania zwierzęcia, poddawalle są obowiązkowej sterylizacji, kastracji i znakowaniu

pt zęz lękar za tam zatrudni one go .

Rozdział X
Inne metody zmniejszenia poputacji bezdomnychzwierząt na terenie Gminy Sieradz

§ 10. 1. W celu zmniejszenia problemu bezdomności Urząd Gminy podejmie starania mające

na celu jegotozwl,ązanie poprzez akcje edukac.vjne na terenie szkół promujące humanitarne

traktowani e zwierząt i propagujące opiekę nad zwlęrzętami.

ż, Zwiększanie świadomości właścicieli zwierząt domowych (kotów i psów) na temat

ich odpowiedzialności za swoje zwterzęta i ich potomstwo (psoptzez rozmowy

z mię szkańc ami na zebr aniach w p o s z c ze g o lnych s ołe ctwach) .

3, Nałożerrie określonych obowiązków na mieszkańców Gminy posiadających

zwierzętadomowe zgodnie z regulaminem utrzymaniaporządku i czystości na terenie Gminy

Sieradz.

4. Akcje zw:rązane z poszukiwaniami nowych właścicieli dla bezdomnych kotów

i psów, poprzęzumieszczanie zdjęć zwrcrzątna stronie internetowej schroniska.



Rozdział XI
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca d|arwierząt

gospodarskich

§ 11. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia zwterząt gospodarskich Gmina Sieradz

wskazuje:

Gospodarstwo rolne Damian Kuchczyński, Wiechucice 52, 98-200 Sieradz, w którym

zostanie zapewniony zwrcrzętom dobrostan.

Rozdział XII
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej

w p rryp adkach zdarzeń dro gowy ch z udziałem zw ierząt

§ 12. W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzęn

drogowych z udzińem zwierząt Gmina wskazuj e :

Gabinet Weterynaryj ny,,ZW IERZYNIE C "

Jagoda Leyko- Małas

Ul. Jana Pawła II 59

98-200 Sieradz

TęI.502755435

Rozdział XIII
Finansowanie programu

§ 13. 1, Finansowanie pTzęz Gminę zadafi realizowanych w ramach niniejszej uchwały

limitowane będzie wielkością środków przyznanych na ten cel w uchwale budzetowej Gminy

Sieradz, co w 2015 r. będzie kształtowało się w sposób przedstawiony poniZej:

1) biezące utrzymanie bezdomnych zwierząt umieszczonych w schronisku oraz ręzętwa

na utrzymanie kolejnych bezdomnych zwierząt z terenu gminy, które trafią do schroniska

wrazz ich odławianiem * 150 000 zł;

2) zapelvnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych

zudzińęmzwierzątorazzapęwnieniemiejscadla zwierzątgospodarskich- 10 000zł;

3) ewentualne przeprowadzenie akcji sterylizacjibądźkastracji zwierząt domowych dla

mieszkańców Gminy, określone w pkt 6 -20 000 zł.

3. W roku 2015 na realizację povtryższego Programu Gmina przeznaczy sumę do ok.

180 000 zł.


