
UCHWAŁA NR XX/115/2012
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2012 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591, zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, 
poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, 
poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, 
poz. 420, Nr157, poz.1241, z2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 
113, Nr 117, poz. 679 Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567), art. 11a ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. : Dz. U. Z2003r. Nr 106, poz. 1002, zmiany: z 2004r. Nr 69, poz. 
625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006r. Nr 249, poz.1830, 
z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010r. Nr 47, poz. 278, 
z 2011r. Nr 230, poz. 1373, z 2012r. poz. 908), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz 
zasięgnięciu opinii podmiotów wymienionych w art. 11a ust. 7 ustawy Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Kiełczygłów w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Danuta Nowak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/115/2012 

Rady Gminy Kiełczygłów 

z dnia 26 września 2012 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY  KIEŁCZYGŁÓW NA ROK 2012 

Rozdział 1.
Postanowienie ogólne 

§ 1. 1. Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt domowych, w tym w szczególności do 
bezdomnych psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Kiełczygłów. 

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o : 

1. Gminie – należy rozumieć przez to Gminę Kiełczygłów; 

2. Wójcie – należy rozumieć przez to Wójta Gminy Kiełczygłów; 

3. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt   (Dz. U. z 2003r. 
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.); 

4. Właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Kiełczygłów, posiadającą 
zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszym programie; 

5. Opiekunie – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem na terenie 
Gminy Kiełczygłów; 

6. Schronisku – należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt, z którym Gmina posiada zawartą umowę 
o przyjmowaniu zwierząt z jej terenu. 

§ 3. Celem niniejszego programu jest: 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy; 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy; 

§ 4. Wykonawcami programu są: 

1) Gmina; 

2) Schronisko dla zwierząt  (na podstawie umowy podpisanej z gminą) ; 

3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy; 

Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni: Wydział ds. Produkcji 
Rolnej. 

Referat współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej. 

Rozdział 2.
Działania dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt 

§ 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt (w przypadku znalezienia nowego opiekuna dla 
bezdomnego psa, zwierzę zostanie zaszczepione przeciw wściekliźnie na koszt gminy). 

§ 6. 1. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt: 

a) stałe na interwencje; 

2. 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. 
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§ 7. W celu należytego wykonania programu Gmina podpisała umowę ze schroniskiem, które zobligowane 
będzie do: 

1) odławiania bezdomnych zwierząt, dostarczenie ich na okres przejściowy do hotelu a następnie do schroniska; 

2) oznaczenie chipem; 

3) przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt; 

4) wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu  specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, które nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także 
nie będzie zadawał im cierpienia; 

5) transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego 
i humanitarnego przewozu zwierząt; 

6) prowadzenie ewidencji zwierząt w tym informowanie Urzędu Gminy co miesiąc o każdym przypadku upadku, 
eutanazji i adopcji zwierzęcia; 

7) opieki nad zwierzętami przetrzymywanymi w schronisku, w tym zapewnienie wyżywienia oraz w razie 
potrzeby, pomocy lekarsko – weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja). 

8) przeprowadzenia zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją 
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek; 

9) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych psów; 

10) usypiania ślepych miotów (wyłącznie przez lekarza weterynarii). 

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

1) Zasady całodobowej opieki weterynaryjnej wynikać będą z zawartej z lekarzem weterynarii umowy, 
określającej szczegółowe zasady sprawowania opieki. 

2) Informacja o wyborze lekarza weterynarii, z którym zawarta jest umowa zostanie podana na stronie 
internetowej Gminy. 

§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

1) W przypadkach incydentalnych kierowanie zwierząt do odpowiednich gospodarstw odbywać się będzie na 
zasadach uprzednio ustalonych z sołtysami danych sołectw na terenie Gminy. 

2) W momencie umieszczenia zwierząt w gospodarstwie podjęte zostaną starania w zakresie znalezienia nowego 
właściciela dla tych zwierząt. 

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 10. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie poprzez: 

1) poszukiwanie nowych opiekunów. 

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania. 

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy. 

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe 

§ 11. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina ze środków zabezpieczonych 
na ten cel w budżecie; 

§ 12. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Programu sprawuje Wójt Gminy 
Kiełczygłów. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2Id: 515BD195-357C-44DF-B2FF-C1CD8B20BBB6. Podpisany




