
UCHWAŁA NRXIWS/2016
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY

z dnia II lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2016 roku"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedno Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm) oraz art. Ila ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedno Dz. U. z 2013r. poz. 856 z
późn.zm ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

~l.
Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2016 roku", w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

~ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.

~ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2013,
poz. 856 z pó7..n.zm) rada gminy corocznie do dnia 31 marca w drodze uchwały określa
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W celu realizacji zapisów ustawowych opracowano program na rok 2016, który zawiera
elementy wymagane ustawą, określono również wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację programu.
Projekt programu przekazano do zaopiniowania :
l) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
2) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.



Zalącznik do Uchwaly Nr XIII/5/2016
Rady Miejskiej w Stopnicy
z dnia II lutego 2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

NA TERENIE GMINY STOPNICA W 2016 ROKU.

~ l. Definicje
Ilekroć w uchwale jest mowa o:

l. zwierzętach bezdomnych należy przez to rozumlec zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a
nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale
dotąd pozostawały,

2. zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie
przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub pomieszczeniu, utrzymywane
przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

3. schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko w Nowinach, ul. Przemysłowa 89,
prowadzone przez Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcina Komorowieza,

4. kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na
wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim),

S. Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stopnica w 2016 roku.

~ 2. Cclc Programu

l) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy
z dnia 21 sicrpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jedno Dz. U. z 2013r. poz.856 z
późno zm)

2) Zapobieganie bezdomności zwierząt.

~ 3. Zadania w ramach programu

W ramach programu Gmina Stopnica realizuje następujące zadania:
l) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt

lub miejsca w schronisku;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) sterylizacja albo kastracja zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt.

~ 4. Wykonawcy programu

Realizację zadań w ramach programu prowadzą:
1. Gmina Stopnica, zwana w dalszej części Gminą.
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2. Schronisko dla zwierząt na podstawie umowy podpisanej z Gminą.
3. Jednostki wymienione w usl. I i 2 współpracują w swym zakresie z Powiatowym

Inspektoratem Weterynaryjnym w Busku-Zdroju oraz Świętokrzyską Izbą Lekarsko -
Weterynaryjną.

~ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki

I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, na podstawie podpisanej
Umowy ze Schroniskiem w Nowinach, ul. Przemysłowa 89, prowadzonym przez
Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcina Komorowicza,

2. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, na podstawie Umowy z Gabinetem
Weterynaryjnym Fox-Vet, lek. wet Małgorzata Banachewicz; 28-130 Stopnica; ul.
Mickiewicza 5a,

3. Zapewnienie miej sca zwierzętom gospodarskim z terenu gminy na podstawie
oświadczenia gospodarstwa rolnego, Suchowola 89; 28- I30 Stopnica.

~ 6. Opieka nad wołnożyjąeymi kotami

l. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi
granicami Gminy Stopnica realizuje się przy współpracy Gminy z podmiotami na
podstawie zawartych umów.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w usl. l obejmuje:
I) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących;
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres

zimowy;
4) usypianiu ślepych miotów.
5) w razie potrzeby wyłapywaniu kotów wolno żyjących:
a) poddawaniu ich zabiegowi sterylizacji lub kastracji,
b) zaszczepieniu przeciw wściekliźnie,
e) wypuszczeniu na wolność w miejscu złapania,

~ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt

l.
I) Na terenie Gminy wprowadza się stałe wyłapywanie bezdomnych zwierząt na każdą
interwencje oraz informację o przebywaniu bezdomnych zwierząl.

2) Wyłapywaniu, na terenie Gminy Stopnica, podlegają bezdomne zwierzl(ta domowe,
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka oraz wałęsają się
bez dozoru opiekuna i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby,
pod opieką której wcześniej przebywały, a w szczególności chore lub zagrażające
życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez lirml(, na podstawie
podpisanej umowy, w przypadku interwencji, wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia
ludzkiego ze strony bezdomnych zwierząt oraz zwierząt rannych lub chorych.

4) Bezdomne zwierzęta znajdujące się na terenie Gminy Stopnica można zgłaszać pod
numerem telefonu Urzędu Miasta i Gminy Stopnica 041 3779800.
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2.
W uzasadnionych przypadkach lekarz weterynarii, z którym współpracuje Gmina Stopnica
uczestniczy przy wyłapywaniu zwierząt np. przy użyciu zastrzyków z środkami usypiającymi.

3.
I) W przypadku, gdy u bezdomnego zwierzęcia podejrzewa się wściekliznę lub
występują inne niepokojące objawy, a szczególnie zwierzę to wykazuje agresję,
pogryzie lub w inny sposób zaatakuje człowieka, następuje jego natychmiastowe
odizolowanie.

2) Fakt pogryzienia lub jakiegokolwiek zranienia człowieka przez bezdomne zwierzę
podlega niezwłocznie zgłoszeniu do Lckarza Weterynarii, który zarządza obserwację
ZWIerzęCIa.

4.
Wyłapane bezdomne zwierzęta podlegają przewiezieniu i przekazaniu na podstawie
umowy lub protokołu przyjęcia:
a) do schroniska dla zwierząt, z którym Gmina ma podpisaną umowę,
b) do lecznicy weterynaryjnej.

5.
Wyłapane zwierzęta bezdomne, mogą być:
I) sterylizowane lub kastrowane przez lekarza weterynarii.
2) wydane nowym właścicielom lub opiekunom.
3) usypiane przez lekarza weterynarii w przypadku miotów ślepych i zwierząt chorych,
agresywnych, cierpiących, nie rokujących nadziei na wyleczenie.

6.
Osoby dokarmiające bezdomne zwierzęta, z wyjątkiem kotów, w sposób stały (powyżej 7
dni), poza terenem swojej nieruchomości traktowane będą jako ich opiekunowie, wobec
których zastosowanie mają przepisy zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku
w gminach.

7.
l) Urządzenia i środki używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych nie mogą
stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

2) Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkami transportu
przystosowanymi do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

~ 8. Steryłizacja lub kastracja zwierząt

l. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.
2. Zabiegom, o których mowa w ust. l, nie podlegają zwierzęta, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

~ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
I. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Gminy, w tym na stronach internetowych.
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2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i fundacjami w zakresie poszukiwania
nowych właścicieli zwierząt.

~ 10. Usypianie ślepych miotów

l. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w
schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt (wymagany jest
humanitarny stosunek pracownika do czworonoga).

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie,
należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia
powinien być wykonany prLez lekarza weterynarii w sposób humanitarny i jedyny
dopuszczający przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (narkoza,
następnie środek usypiający podany dożylnie).

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania
ich przez firmę, z którą Gmina ma podpisaną umowę: Hartwig Stanisław Punkt
Zbiorczy Padliny we Włoszezowie ul. Przedborska 87.

~ 11. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym.

l. Wskazanie gospodarstwa oraz przekazanie zwierząt gospodarskich będzie realizowane
przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, na podstawie
oświadczenia gospodarstwa rolnego, Suchowola 89, 28-130 Stopnica.

~ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w prLYpadkaeh zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt realizowane jest poprzez pracownika Gminy Stopnica całodobowo pod
numerem telefonu 503 167 490, który powiadomi i zapewni w razie potrzeby opiekę
lekarza weterynarii świadczącego usługi dla Gminy Stopnica na podstawie umowy z
Gabinetem Weterynaryjnym Fox-Vet, lek. wet Małgorzata Banachewicz; 28-130 Stopnica;
ul. Mickiewicza Sa.

~ 13. Finansowanie Programu

l. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina
2. W 2016 roku na realizację Programu planuje się kwotę 45.000,00 złotych:

• Zakup karmy i sprzętu dla bezdomnych zwierząt 5.000,00 zł
• Obsługa weterynaryjna, odławianie, schronisko, 40.000,00 zł
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