PROJEKT
Załącznik do uchwały Nr ............/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia …..........2017 r.
P R O G R A M
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY NOWY KAWĘCZYN
NA ROK 2017
Ilekroć w niniejszym Programie pojawia się odniesienie do:


GMINY – należy przez to rozumieć Gminę Nowy Kawęczyn,



WÓJTA – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nowy Kawęczyn,



URZĘDU GMINY – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, NOWY
KAWĘCZYN 32, 96 – 115 NOWY KAWĘCZYN,



SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – należy przez to rozumieć Schronisko, znajdujące się pod
adresem: Pamiętna 16, 96 - 100 Skierniewice,



MIEJSCOWY ZAKŁAD WETERYNARYJNY–należy przez to rozumieć Zakład Weterynaryjny w
Nowym Kawęczynie 33, 96 – 115 Nowy Kawęczyn



WŁAŚCICIELA – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Nowy
Kawęczyn posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w Programie,



OPIEKUNA – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem
lub zwierzętami na terenie Gminy Nowy Kawęczyn,



PRZEDSTAWICIELA ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ – należy przez to rozumieć osobę, która
działa i sprawuje opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami z upoważnienia Organizacji
Społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Wprowadzenie
§1
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie
Nowy Kawęczyn, zwany w dalszej części Programem, jest wypełnieniem ustawowego obowiązku
nałożonego na gminę w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /Dz. U. z
2013 r. poz. 856 ze zm./.
2. Program określa działania konieczne do zapewnienia prawidłowej opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt, które należy realizować w roku 2017.
3. W Programie określono zadania wynikające z zapisów w art. 11a ww. ustawy o ochronie
zwierząt.
4. Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, w
szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także zapewnienia opieki kotom wolno
żyjącym.
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Cele Programu

§2
Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.).
1. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
3. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i
właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji albo kastracji psów i kotów, adopcji
zwierząt domowych.
Zadania w ramach Programu
§3
W ramach Programu Gmina realizuje następujące zadania:
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;
9) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
Wykonawcy Programu
§4
Realizując zadania w ramach Programu Gmina współpracować będzie:
1. Z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt,
2. Z Zakładem Utrzymania Miasta Sp. z o.o. w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 75A,
3. Ze Schroniskiem dla zwierząt - w zakresie odławiania i sprawowania opieki nad
zwierzętami bezdomnymi przy ul. Pamiętna 16 w Skierniewicach
3. z miejscowym Zakładem Weterynaryjnym, w zakresie opieki weterynaryjnej (w tym
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt) oraz wykonywaniu zabiegów weteryn. zwierząt,
4. z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w Skierniewicach,
5. z Gospodarstwem Rolnym zs. w Nowym Dworze Parcela 32, gm. Nowy Kawęczyn - w
zakresie zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt
§5
Zwierzęta bezdomne, zagubione, wałęsające się, pozostające bez opieki właściciela z
terenu Gminy przekazywane będą do Schroniska dla zwierząt, zgodnie z zawartą
umową z Zakładem Utrzymania Miasta Sp. z o.o. w Skierniewicach, dotyczącą
powierzenia zadania pn. „Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
pochodzącymi z terenu Gminy Nowy Kawęczyn”. Przedmiotem umowy jest
wyłapywanie, dostarczenie do schroniska, sprawowanie całodobowej opieki, polegającej
na zapewnieniu schroniska, wyżywienia oraz opieki weterynaryjnej, nad bezdomnymi
zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Nowy Kawęczyn. Gmina zapewni
bezterminową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zawierając stosowne umowy z
podmiotami spełniającymi wymogi ustawowe.
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Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§6
Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy realizowana będzie
w następujący sposób:
1. Dokarmianie dziko żyjących kotów na terenie ich przebywania, za zgodą i w porozumieniu
z właścicielami lub zarządcą nieruchomości, na której zwierzęta przebywają.
2. W uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących, leczenie
i sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących przeprowadzana będzie przez lekarza
weterynarii z msc. Zakładu Weterynarii, podobnie jak zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych.
3. Dokarmianie wolno żyjących kotów będzie prowadzone poprzez dostarczanie karmy
osobom, które zadeklarują gotowość niesienia im pomocy, szczególnie w okresie zimowym.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§7
1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej
osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy podlegają stałemu odławianiu – zgłoszenia od
mieszkańców Gminy są weryfikowane i zlecane do wykonania ZUM Sp. z o.o. w
Skierniewicach /§ 4 ust. 2 Programu/
3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a
także nie będzie zadawał im cierpienia.
4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie
zwierząt.
5. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska dla zwierząt.
6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego
wskazanego w § 11.
7. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom izabiegom:
1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii;
2) pomocy lekarsko-weterynaryjnej;
3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę;
4) po zakończeniu kwarantanny: oznakowaniu w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa i niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku
§8
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku.
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi na możliwość
zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na
stan zdrowia lub wiek.
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Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§9
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych jest realizowane przez
Schronisko dla zwierząt, poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do
adopcji, prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej
Schroniska, organizację imprez promujących adopcję zwierząt oraz współpracę w zakresie
znajdowania nowych opiekunów z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się
ochroną zwierząt.
2. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie Schronisko podejmuje próbę ustalenia
dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie zapisanych w bazie danych
identyfikujących właściciela oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania zagubionego
zwierzęcia.
3. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu
14-dniowej kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych zgodnie z
Regulaminem Schroniska.
4. Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód
tożsamości, po podpisaniu umowy adopcyjnej.
Usypianie ślepych miotów
§ 10
Ślepe mioty, którym nie ma możliwości zapewnienia właścicieli będą usypiane. W tym
zakresie usługi wykonywać będzie lekarz weterynarii z miejscowego Zakładu
Weterynaryjnego w Nowym Kawęczynie pod nr 33.
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym
§ 11
Gospodarstwo rolne w Nowym Dworze Parcela 32, gm. Nowy Kawęczyn przyjmuje i
zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy. Przypadki takie
należy zgłaszać przede wszystkim do Urzędu Gminy ale można również zgłosić Zakładowi
Weterynaryjnemu lub Policji.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 12
Całodobową pomoc i opiekę weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach
drogowych, /zdarzenia należy zgłaszać do Urzędu Gminy, Zakładowi Weterynaryjnemu lub
policji/ sprawuje Zakład Weterynaryjny w Nowym Kawęczynie 33; zgodnie z zawartą
umową wskazany podmiot zapewni całodobową opiekę weterynaryjną, po której zwierzę
zostanie odebrane przez Schronisko, bądź odebrane zgodnie z zawartą umową przez
uprawniony podmiot gospodarczy - w przypadku zwłok zwierząt, które zostaną poddane
eutanazji w miejscu zdarzenia drogowego lub zginą w tych zdarzeniach.
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Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym
§ 13
Gmina

dostrzega potrzebę organizowania i wdrażania przedsięwzięć informacyjno-

edukacyjnych, poszerzających wiedzę i świadomość w zakresie opieki nad zwierzętami oraz
poszanowania ich praw.
W związku z tym, Gmina zainteresowana jest prowadzeniem akcji edukacyjnych dla swoich
mieszkańców. Informacje o zasadach humanitarnego traktowania zwierząt, potrzebie
postępowania zgodnie z jej wymogami będą przekazywane podczas zebrań wiejskich, zajęć
w szkołach i świetlicach, posiedzeniach Sesji Rady Gminy z udziałem Sołtysów.

W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjnoinformacyjnym:
1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich
humanitarnego traktowania;
2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;
3) propagowanie adopcji zwierząt domowych.
Gmina dostrzega potrzebę organizowania i wdrażania przedsięwzięć informacyjnoedukacyjnych, poszerzających wiedzę i świadomość w zakresie opieki nad zwierzętami oraz
poszanowania ich praw.
W związku z tym, Gmina zainteresowana jest prowadzeniem akcji edukacyjnych dla swoich
mieszkańców. Informacje o zasadach humanitarnego traktowania zwierząt, potrzebie
postępowania zgodnie z jej wymogami będą r przekazywane podczas zebrań wiejskich,
zajęć w szkołach i świetlicach, posiedzeniach Sesji Rady Gminy z udziałem Sołtysów.
Budowanie i utrwalanie prawidłowych postaw od najwcześniejszych lat ma kluczowe
znaczenie dla realizacji Programu.
Ze szczegółowymi założeniami Programu można się zapoznać na stronie internetowej
Gminy – www.ugkaweczyn.pl.

Finansowanie Programu
§ 14
Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na rok
2017 w wysokości 42 500,00 zł.
Zakłada się wydatkowanie środków finansowych głównie na realizację następujących zadań:
1) odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie i zapewnienia im opieki w schronisku
dla zwierząt,
2) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja w schronisku,
3) usypianie ślepych miotów,
4) zakup karmy dla kotów wolno żyjących,
5) zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich umieszczonych na określony
czas we wskazanym gospodarstwie rolnym – Nowy Dwór Parcela 32
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6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt wg przedstawionych faktur przez lekarza msc. Zakładu
Weterynaryjnego a także pozostałe zadania /kiedy zajdzie potrzeba/ wynikające z art.
11a ust.5.
W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ww. kwoty, podczas realizacji Programu w
2017 r., istnieje możliwość jej zwiększenia poprzez wprowadzenie stosownej zmiany w
budżecie gminy.
Należy dodać, że sytuacja finansowa Gminy nie pozwala na podjęcie dodatkowych działań
mogących znacznie

wpłynąć na ograniczenie bezdomności zwierząt chociażby takich jak

czipowanie wszystkich zwierząt, prowadzenie dla nich baz danych, czy innych zadań jak np.
kompleksowa kastracja, bądź sterylizacja.

