UCHWAŁA NR XXXIV/205/2018
RADY GMINY DMOSIN
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.
U. z 2017 r. 1840), Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w gminie Dmosin na rok 2018”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Przewodnicząca Rady
Gminy
Barbara Kosma
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Załącznik do Uchwały Rady Gminy Dmosin
Nr XXXIV/205/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
PROGRAM
OPIEKI
NAD
ZWIERZĘTAMI
BEZDOMNYMIORAZ
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE DMOSIN W 2018 ROKU

ZAPOBIEGANIA
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Cel programu:
§ 1.1. Celem Programu jest:
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Dmosin.
Cel programu realizowany jest w stosunku do zwierząt domowych i gospodarskich przebywających w
granicach administracyjnych gminy Dmosin.
Realizacja celu Programu obejmuje wykonywanie następujących zadań:
zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin miejsca w schronisku dla zwierząt;
sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
odławianie bezdomnych zwierząt;
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację;
usypianie ślepych miotów;
edukację mieszkańców gminy Dmosin w zakresie opieki nad zwierzętami;
wskazanie gospodarstwa rolnego celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Rozdział 2
Realizatorzy programu
§ 2.1. Koordynatorem działań podejmowanych w ramach Programu jest Wójt Gminy Dmosin za
pośrednictwem pracownika ds. dróg publicznych , leśnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy,
zajmującego się między innymi sprawami ochrony zwierząt, współpracując w tym zakresie z organami
Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzem weterynarii.
2. Działania objęte programem realizują:
Podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt na podstawie umowy podpisanej z gminą, wyłoniony
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, to Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin
Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowego – Adopcyjne z
siedzibą w Łodzi, ul. Suwalska 25/27 lok.21, filia Wojtyszki 18, gm. Brąszewice woj. łódzkie;
Sołtysi sołectw położonych na terenie Gminy Dmosin;
Organizacje społeczne, stowarzyszenia lub fundacje, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w
przypadku zgłoszenia się do współpracy z Gminą w tym zakresie;
Szkoły na terenie gminy.
Rozdział 3
Sposoby realizacji celu programu
§ 3.1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy Dmosin gmina
realizuje poprzez zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez w/w podmiot, z
którym ma podpisaną umowę na realizację tego zadania w roku 2018.
2. W sytuacji stwarzania przez zwierzę bezdomne poważnego zagrożenia dla ludzi lub innych
zwierząt i braku możliwości niezwłocznego odłapania zwierzęcia z zapewnieniem mu miejsca w
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schronisku, zapewnia mu się i zabezpiecza czasowo inne miejsce przebywania (np. przytulisko
dla zwierząt).
§ 4. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest przez:
ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące;
zakup karmy przez pracownika Urzędu Gminy w przypadku zlokalizowania miejsc występowania kotów
wolno żyjących;
zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach przebywania kotów - zadanie to realizują sołtysi
danego sołectwa, na obszarze którego stwierdzono miejsca występowania kotów wolno żyjących oraz
szkoły poprzez np. organizowane akcje zbiórki karmy czy okresową opiekę nad kotami w miejscu ich
przebywania w ustaleniu z pracownikiem Urzędu Gminy i dyrektorem szkoły;
w miarę możliwości zapewnienie im miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy.
§ 5.1. Odławianie bezdomnych zwierząt i dostarczanie ich do schroniska realizowane jest przez podmiot,
prowadzący schronisko dla zwierząt na podstawie umowy podpisanej z gminą na rok 2018 według zasad
określonych w tej umowie.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie:
z urzędu lub po zgłoszeniu faktu pojawienia się takiego zwierzęcia w danym miejscu przez mieszkańca
danej miejscowości lub sołtysa Wójtowi Gminy lub pracownikowi Urzędu Gminy koordynującemu
realizację Programu, który po sprawdzeniu tego faktu zgłosi potrzebę odłapania zwierzęcia podmiotowi
realizującemu to zadanie na terenie gminy;
na interwencję Policji, Inspekcji Weterynaryjnej, organizacji społecznej lub fundacji, której statutowym
celem jest ochrona zwierząt po powiadomieniu o tej sytuacji Wójta Gminy lub pracownika Urzędu,
realizującego Program i zgłoszeniu potrzeby odłowienia zwierzęcia bezdomnego podmiotowi, o którym
mowa w punkcie 1).
Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie
istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a
w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a
także nie będzie zadawał im cierpienia, którego rodzaje określone zostały w umowie.
Transport bezdomnych zwierząt odbywał się będzie środkiem transportu przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
Podmiot prowadzący schronisko zobowiązany jest potwierdzić pracownikowi realizującemu Program fakt
odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku na zasadach określonych w umowie.
§ 6.1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt na
zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko, z którym ma podpisaną umowę.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia z
uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w
terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy;
współdziałanie z organizacjami społecznymi, a w szczególności z fundacjami lub stowarzyszeniami,
których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz ze schroniskiem w zakresie poszukiwania nowych
właścicieli zwierząt;
akcje promocyjne na festynach czy piknikach organizowanych przez szkoły lub organizacje społeczne, co
do możliwości adopcji zwierząt bezdomnych.
§ 8.1. Usypianie ślepych miotów może być wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez gminę.
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3. Zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia- łagodnie i przyjaźnie, by
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, a sam zabieg uśpienia powinien być wykonany
przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.
4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
uprawniony podmiot, z którym gmina ma podpisaną umowę na odbiór z terenu gminy zwłok
padłych zwierząt bezdomnych i transport ich do zakładu utylizacji.
§ 9. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa. Umowa może
dotyczyć zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim lub też indywidualnych przypadków
przekazania zwierząt oraz kosztów z tym związanych.
2. Wskazane gospodarstwo rolne musi posiadać miejsce, w którym utrzymywane będzie zwierzę,
odpowiednie do gatunku zwierzęcia i jego potrzeb, uwzględniające minimalne normy powierzchni, w
zależności od systemów utrzymania, a osoba przyjmująca zwierzę powinna zapewnić mu odpowiednie
warunki bytowania, powinna wykazywać przyjazny stosunek dla zwierząt oraz odpowiednią wiedzę w
tym kierunku.
3. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
4. Jako gospodarstwo rolne wytypowane do zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich w roku 2018 wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Mirosława Wosika, które
znajduje się w miejscowości Teresin, gm. Dmosin.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizowane jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii Panem Tadeuszem Kozłowskim, zam.
Kołacinek nr 6 na świadczenie usług w tym zakresie.
Rozdział 4
Finansowanie Programu
§ 11. 1. Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Dmosin na
rok 2018 w wysokości 205.925,00zł.
2. Planuje się wydatkowanie środków finansowych w następujący sposób:
1) na realizację zadań: odłapanie bezdomnych zwierząt, umieszczania i zapewnienia im opieki w
schronisku dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację w schroniskach, usypianie
ślepych miotów - nie więcej niż 202.700,00 zł
2)
na realizację zakupu karmy dla kotów wolno żyjących - nie więcej niż 725,00 zł
3) na realizację zadania w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt bezdomnych
umieszczonych na określony czas we wskazanym gospodarstwie rolnym - nie więcej niż
1.000,00 zł
4) na realizację zadania zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt według przedstawionych faktur - nie więcej niż 1.500,00 zł.
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