UCHWALA NR VI/34/2015
RADY GMINY BUDZISZEWICE
z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie programu opieki nad bezdomnymi /wierzetami oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na
terenie Gminy Budziszewice w 2015 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z2014 poz. 379, poz. 1072) oraz art. l l a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. oochronie zwierzaj ( tekst jednolity Dz. U. z2013r. poz. 856; z 2014 poz. 1794) Rada Gminy
Budziszewice uchwala co nast?puje:
§ 1. Przyjmuje si? program opieki nad bezdomnymi zwierz?tami oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzaj: na
terenie Gminy Budziszewice w 2015 roku w brzmieniu okreslonym w zalajczniku do niniejszej uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaiy powierza si? Wojtowi Gminy Budziszewice.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Przewodniczjjcy Rady Gminy
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Zalacznik do Uchwafy Nr VI/34/2015
Rady Gminy Budziszewice
zdnia21 maja2015 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ^TAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDMNOSCI
ZWIERZAT NA TERENIE GMINY BUDZISZEWICE 2015
Rozdziat 1.
Postanowienia ogolne
§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierzajt domowych w tym w szczegolnosci do
bezdomnych kotow i psow przebywajajcych na terenie Gminy Budziszewice, zwierzajt gospodarskich odebranych
wlascicielom w przypadku podejrzenia o niehumanitarne traktowanie, zwierzajt rannych w wyniku zdarzen
drogowych, wymagajajcych caiodobowej opieki weterynaryjnej.
§ 2. 1. Celem niniejszego programu jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierz?tom, w szczegolnosci poprzez umieszczenie ich w schronisku,
zktorym gmina zawarla umow?, tj. z Longin Siemihski ,,Hotel Dla Zwierzajt i Ptactwa Domowego, Cabinet
Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Adopcyjne" ul. Kosodrzewiny 56 lok.
2, Lodz oraz z filia^w miejscowosci Wojtyszki 18, gm. Brajszewice;
2) poszukiwanie dotychczasowych wlascicieli lub nowych wlascicieli dla bezdomnych zwierzajt przebywajajcych
w schronisku;
3) sprawowanie opieki nad wolno zyjajcymi kotami, w tym ich dokarmianie;
4) zapobieganie wzrostowi populacji zwierzajt bezdomnych, w szczegolnosci poprzez sterylizacj? i kastracj?
bezdomnych kotow i psow, a takze usypianie slepych miotow w uzasadnionych przypadkach;
5) odJawianie zwierzajt, ktore ucierpialy wskutek zdarzen drogowych;
6) promowanie prawidiowych postaw i zachowah czlowieka w stosunku do zwierzajt oraz edukacja spoteczeristwa
w zakresie obowia^zkow spoczywajajcych na wlascicielach i opiekunach kotow i psow.
Rozdziat 2.
Post^powania z bezdomnymi zwierz^tami
§ 3. 1. Wylapywanie bezdomnych zwierzajt zterenu Gminy Budziszewice ma charakter staly, realizo wane jest
poprzez przyjmowanie zgloszeh mieszkancow, Policji o bezdomnych, zagubionych i blajeajajcych si? po terenie
Gminy Budziszewice zwierzejtach.
2. Odlowione przez pracownikow schroniska bezdomne zwierz^ta, po przeprowadzeniu czynnosci
zmierzaja^cych do ustalenia ich wlasciciela, niezwlocznie przewozone sa^do schroniska.
3. Po przyj^ciu do schroniska zwierz? otrzyma niezb?dnq. opiek? lekarsko -- weterynaryjna^ zostanie
elektronicznie oznakowane oraz poddane sterylizacji lub kastracji.
4. Poszukiwanie nowych wlascicieli dla bezdomnych zwierzajt realizujaj
l)Urzajd poprzez promocj? adopcji
Gminy www.budziszewice.net;

zwierzajt

umieszczajajc

ogloszenia

na

stronie

internetowej

2) Schronisko poprzez prowadzenie dzialari zmierzajajcych do pozyskiwania nowych wlascicieli i oddawania do
adopcji bezdomnych zwierzajt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnic im nalezyte warunki bytowania.
5. Psy, ktore nie znajda^nowego wlasciciela, maja^zapewniony dozywotni byt i opiek? w schronisku.
§ 4. 1. Umowa zawarta ze schroniskiem okresla skutki nienalezytego wykonania wynikajajcych z niej
zobowia^zan, dotyczajcych dziaialnosci schroniska, w tym ewentualne kary umowne.
2. Nadzor nad wywiajzywaniem si? przez schronisko z ustaleh zawartych w umowie sprawuje Wojt Gminy
Budziszewice.
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Rozdziat 3.
Opieka nad wolno zyjqcymi kotami
§ 5. 1. Wolno zyja^ce na terenie Gminy Budziszewice koty podlegajq. opiece Gminy.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno zyjajcymi, w tym ich dokarmianie realizujaj
l)Urzajd poprzez zapewnienie kotom karmy, urzajdzen sluzajcych
w przypadku braku ch^tnych opiekunow;

dokarmianiu oraz podawanie karmy

2) opiekunowie kotow, ktorzy wystapia^ do Urz?du z inicjatywa^ dokarmiania wolno zyjajcych kotow i zloza^
oswiadczenie;
3) organizacje pozarzajdowe poprzez realizacj? zadan publicznych obejmuja^cych opiek? nad kotami wolno
zyjajcymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotow wolno zyjajsych.
3. Opiekunowie kotow winni stosowac nast^puja^ce zasady:
1) zlozyc w Urz^dzie oswiadczenie o ch?ci swiadczenia uslugi, polegajajcej na dokarmianiu wolno zyjajcych
kotow;
2) pobierac z Urz^du w miar? potrzeb karm? dla kotow;
3) koty karmic codziennie o tej samej porze;
4) utrzymac czystosc w miejscu dokarmiani, ktore powinno bye osk>nie_te odo opadow atmosferycznych
i niedostejme dla innych;
5) pomagac przy wylapywaniu kotow w celu przeprowadzenia zabiegow zmierzajajcych do trwalego pozbawienia
wolno zyja^cych kotow zdolnosci plodzenia.
Rozdziat 4.
Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych z udziatem zwierzqt
oraz post^powania ze zwierz^tami gospodarskimi

§6.1.
W przypadku wystajDienia zdarzenia drogowego z udziatem zwierzajt gmina Budziszewice zapewni
zwierz^ciu catodobowa^ opiek^ weterynaryjna^w Gabinecie Weterynarii Jana Lisa w Zelechlinku ul. Jana Susika
6
2. W przypadku koniecznosci zapewnienia opieki zwierzejciu gospodarskiemu, odebranemu wlascicielowi
w drodze decyzji wydanej przez Wojta Gminy Budziszewice, lub bezdomne zwierz^ta gospodarskie, przekazane
zostana^ do gospodarstwa rolnego Pana Andrzeja Muchy, ktore znajduje si? miejscowosci Mierzno 7, 97-212
Budziszewice.
3. W przypadku pojawienia si? na terenie zabudowanym zwierz?cia innego, niz gospodarskie lub domowe,
pracownik Urz?du w porozumieniu z Policja^ Powiatowym Lekarzem Weterynarii, wlasciwym miejscowo kotem
towieckim, a w razie koniecznosci - Straza^ Pozarna^ podejmuje kroki w celu umozliwienia zwierz?ciu powrotu do
miejsca bytowania.
4. Usypianie slepych miotow psow i kotow Gmina realizuje na podstawie umowy zawartej z Gabinetem
Weterynarii Jana Lisa w Zelechlinku, ul. Jana Susika 6.
Rozdziat 5.
Postanowienia koncowe
§ 7. 1. Na realizacj? Programu w budzecie gminy Budziszewice na rok 2015 zaplanowano 30 660,00 zl
2. Srodki finansowe, o ktorych mowa w ust. 1 przeznaczone b?dq. na :
1) pokrycie kosztow zwia^zanych z odlawianiem bezdomnych zwierzajt oraz ich transportem do schroniska;
2) pokrycie kosztow zwia^zanych z zapewnieniem opieki nad zwierz?tami przetrzymywanymi w schronisku,
w tym zapewnienie wyzywienia oraz opieki lekarsko - weterynaryjnej;
3) pokrycie kosztow zwiajzanych z zakupem karmy dla bezdomnych kotow;
4) pokrycie kosztow poniesionych przez wlasciciela gospodarstwa, w ktorym umieszczone zostalo zwierz?
gospodarskie, w stosunku do ktorego Wojt wydal decyzj? o czasowym jego umieszczeniu;
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5) pokrycie kosztow zwiajzanych ze swiadczeniem ushig weterynaryjnych w zakresie leczenia bajdz usypiania
zwierzaj, ktore ucierpialy wskutek zdarzeh drogowych.
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