Załącznik do Uchwały Nr XLIV/294/2014
Rady Gminy Wierzbica
z dnia 25.kwietnia 2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY WIERZBICA W 2014 ROKU
WPROWADZENIE
„Zwierzę, jako istota Ŝyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt). Podstawą prawna podjęcia przez Radę Gminy w Wierzbicy uchwały w sprawie
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wierzbica, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o ochronie zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w
tym kotów wolno Ŝyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, poniewaŜ skala bezdomności
tych zwierząt jest największa w całym kraju jak równieŜ w Gminie Wierzbica.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1. niekontrolowane rozmnaŜanie,
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, zw
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
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1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych przebywających
w granicach administracyjnych Gminy, w tym w szczególności psów i kotów wolno
Ŝyjących i zwierząt gospodarskich.
2. Ilekroć mowa w Programie o:
zwierzętach bezdomnych rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały sie lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma moŜliwości ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
zwierzętach domowych rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z
człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza
zwierzętach gospodarskich rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
kotach wolno Ŝyjących naleŜy przez to rozumieć koty nieudomowione Ŝyjące na wolności w
otoczeniu człowieka i warunkach niezaleŜnych od człowieka ;
właścicielu naleŜy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem gminy Wierzbica posiadającą
zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w przedmiotowym Programie;
opiekunie naleŜy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór oraz opiekę nad zwierzętami
bądź zwierzętami znajdującymi się na terenie gminy Wierzbica;
schroniska dla zwierząt rozumie sie przez to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami
domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie
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zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 213 poz. 1342 z 2008
roku z późn. zm.)
programie naleŜy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica”.
3. Wykonawcami Programu są:
Gmina
Ośrodek Adopcyjny w Lipsku 27-300 Lipsko ul. Kościuszki 12
organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
Przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej
Osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
Policja w zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku
przez właścicieli zwierząt domowych
4. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni referat
„ Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska”

Rozdział II
CELE I ZADANIA PROGRAMU
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica,
opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie gminy.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) odławianie bezdomnych zwierząt;
3)obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
4) usypianie ślepych miotów
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt;
7) edukacja mieszkańców Gminy Wierzbica w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział III
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
1. Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację, w
szczególności psów i kotów realizowane jest wspólnie przez Gminę Wierzbica i Gabinet
Weterynaryjny w Wierzbicy ul. Staszica 32.
2. Gmina zapewnia finansowanie dokonywanych zabiegów sterylizacji

Rozdział IV
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wierzbica realizowane jest
poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt do Ośrodka Adopcyjnego w Lipsku ul.
Kościuszki 12, z którym Gmina ma podpisaną umowę, która określa zasady współpracy.
2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt realizowane będzie przez Gabinet Weterynaryjny w Wierzbicy ulica
Staszica 32, z którym Gmina ma podpisaną umowę określającą warunki współpracy.
3. Usypianie ślepych miotów zwierząt , zgodnie z art. 11 a, ust.2 pkt 6 ustawy o ochronie
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zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. wykonywane będzie w Gabinecie Weterynaryjnym w
Wierzbicy ul. Staszica 32.
4. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich czasowo odebranych
właścicielom za traktowanie niezgodne z zapisami ustawy Gmina Wierzbica wskazuje
gospodarstwo rolne połoŜone w Dąbrówce Warszawskiej nr 48.
5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno Ŝyjącymi poprzez stwarzania warunków bytowania
w miejscach ich dotychczasowego schronienia t.j. w piwnicach budynków mieszkalnych:
dokarmianie wolno Ŝyjących kotów odbywa się tylko w okresie zimowym przy ujemnych
temperaturach tylko wtedy gdy brak takiego moŜe spowodować skutek utraty zdrowia czy
Ŝycia zwierząt.
6.Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się za pośrednictwem i przy
współpracy z Ośrodkiem Adopcyjnym w Lipsku przy ulicy Kościuszki 12
Rozdział V
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na zasadach określonych w ustawie o
ochronie zwierząt oraz przepisów wykonawczych w tym zakresie.
2. Na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt
podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty :
a) termin ich wyłapywania
b) granice terenu, na którym będą wyłapywane
c) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu
d) podmiot wykonujący wyłapywanie
3. Działania w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów
prowadzone będą przez podmiot, z którym Gmina ma zawartą umowę.
Rozdział VI
DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Gmina będzie prowadzić działania edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości
mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do
zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt
poprzez m.in. Podawanie do publicznej wiadomości oraz rozpowszechnianie ulotek, plakatów.
Rozdział VII
FINANSOWANIE PROGRAMU
1.Koszty wynikające z realizacji Programu pokrywane są przez Gminę Wierzbica.
2.Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu wynoszą 12.550,00 zł i
zabezpieczone są w budŜecie Gminy Wierzbica na 2014 rok.
3.Środki finansowe wydatkowane będą na działania, które zostały objęte Programem a w
szczególności:
a. koszty zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt: 4.320,00 zł
b. przyjecie zwierząt do Ośrodka Adopcyjnego oraz zapewnienie im właściwej opieki: 8.100,00 zł.
c. uśpienie ślepego miotu:130,00 zł
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