
UCHWAŁA NR XIII.98.2016
RADY GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Odrzywół   w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446)  oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 i Dz. U. z 
2015 r. poz. 266), uchwala:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Odrzywół na rok 2016” w brzmieniu określonym w załączeniu do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY

mgr Stanisław Gapys
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Załącznik do Uchwały Nr XIII.98.2016

Rady Gminy Odrzywół

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Odrzywół w 2016 roku.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Odrzywół określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Odrzywół  i obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami,

3) odławianie bezdomnych zwierząt domowych,

4) obligatoryjną sterylizację bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów,

5) usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów,

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym domowym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 2. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym pochodzącym z terenu Gminy Odrzywół 
posiadamy  podpisaną umowę na wyłapywanie zwierząt (psów), zapewnienie opieki pochwyconym zwierzętom 
oraz ich kwarantannę z terenu całej Gminy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 
o.o. w Przysusze ul. Targowa 52.    Wyłapane zwierzęta  są umieszczane w kojcach na terenie bazy PGKiM w 
Tymczasowej Przechowalni dla bezdomnych zwierząt i utrzymywane do czasu przekazania ich do schroniska lub 
osobom fizycznym, które zgłoszą chęć zaopiekowania się u siebie bezdomnymi zwierzętami lub uśpieniu - jeśli 
taką decyzję podejmie lekarz weterynarii.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Odrzywół  realizowana jest przez:

1. Referat Gospodarki Komunalnej w zakresie rejestracji opiekunów tzw. karmicieli wolno żyjących kotów .

2. Dokarmianie wolno żyjących kotów bytujących na terenie Gminy Odrzywół realizować będą tzw. 
Karmiciele, którzy zobowiążą się do opieki nad tymi zwierzętami.

3. Koszty zakupu pokrywane będą z budżetu gminy.
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Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt domowych

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Odrzywół  zgodnie z podjętą w 2011 roku Uchwałą 
Rady Gminy Odrzywół będzie mieć charakter:

a) stały – stosownie do napływających od mieszkańców gminy informacji o bezdomnych zwierzętach

b) okresowy – w odniesieniu do większych obszarów Gminy Odrzywół w miarę potrzeb

oraz

c) doraźny w przypadku  zgłoszenia podejrzenia przebywania zwierzęcia bezdomnego w miejscu publicznym

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów w 

schronisku dla zwierząt

§ 5. Odłowione z terenu gminy Odrzywół  bezdomne zwierzęta poddawane będą szczepieniom ochronnym, 
odpchleniu, odrobaczeniu oraz obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich

§ 6. Poszukiwaniem nowych właścicieli  dla bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich odbywać  się 
będzie poprzez PGKiM w Przysusze poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych.

§ 7. W ramach poszukiwania nowych właścicieli  przy współpracy z organizacjami, których statutowym celem 
jest ochrona zwierząt przeprowadzone zostaną akcje edukacyjne.

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów

§ 8. 1. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt lekarz weterynarii z którym gmina ma zawartą umowę 
dokona uśpienia  ślepych miotów oraz prowadzić będzie szczegółową dokumentację w tym zakresie.

2. Usypianie ślepych miotów dotyczy również wolno żyjących kotów.

Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 9. 1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy zapewni się miejsce w  gospodarstwie  rolnym 
Pana Marka Matuszczaka, położonym w miejscowości Wysokin, z którym gmina zawarła umowę.

2. Gospodarstwo rolne spełnia warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich, zapewni im schronienie, 
wyżywienie i opiekę weterynaryjną.

3. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły swoje 
dotychczasowe schronienie ponosi gmina, a przypadku gdy możliwym jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia 
gospodarskiego kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie właściciel niniejszego zwierzęcia.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 10. 1. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewni się całodobową opiekę weterynaryjną.

2. Stała całodobowa opieka weterynaryjna realizowana będzie poprzez:

zawartą  umowę z Lekarzem Weterynarii Panem Markiem Kania Wysokin ul. Warszawska 6, 26-425 
Odrzywół, tel. 48 6716027,  692 220 953

Rozdział 10.
Finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Odrzywół.

§ 11. Realizacja Programu oraz jego zakres realizowane będą ze środków własnych gminy, które są  
zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2016 w wysokości 20 000,00 zł, i tak:
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1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 7400zł

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 200zł

3. odławianie bezdomnych zwierząt – 6500zł

4. obligatoryjną sterylizacje lub kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt – zapewnia schronisko dla 
zwierząt, z którym Gmina ma zawartą umowę,

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - zapewnia schronisko dla zwierząt, z którym Gmina ma 
zawartą umowę,

6. usypianie ślepych miotów – 1700zł

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – 1200,

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 
3000zł,
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