
UCHWAŁA NR XV.110.2020
RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 122 z późn. zm.), po zaoponiowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku, organizację 
społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz dzierżawców obwodów łowieckich, 
działających na obszarze Gminy Przystajń

Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Przystajń w roku 2020 w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Przystajń.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zbigniew Kmieć
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Załącznik do uchwały Nr XV.110.2020

Rady Gminy Przystajń

z dnia 27 stycznia 2020 r.

ROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRZYSTAJŃ W 2020 r.

Rozdział 1.
- POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie Gminy -  należy przez to rozumieć Urząd Gminy Przystajń;

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Przystajń;

3) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Fundacji „Zwierzyniec” 
z siedzibą w Wieluniu przy ul. 18-go Stycznia 131;

4) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć 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;

5) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 
towarzysza;

6) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w 2020 r.

§ 2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Przystajń, za pośrednictwem samodzielnego stanowiska 
pracy ds. utrzymania czystości i porządku w gminie.

Rozdział 2.
- CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz sprawowanie 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla zwierząt;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami - w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 3.
- OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 4. 1. Gmina Przystajń na podstawie zawartej umowy zapewnia bezdomnym zwierzętom odławianym 
z terenu Gminy miejsce w Schronisku, o którym mowa w § 1 pkt 3 Programu.

2. Zapewnia się zwierzętom gospodarskim miejsce w gospodarstwie rolnym pod adresem Bagna nr 14.

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy będzie realizowane przez przedsiębiorcę FUH 
„OSKAR” Sławomir Gizler z siedzibą w Oleśnie, ul. Rynek 22/1, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
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2. Bezdomne zwierzęta będą  przewożone do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych również do 
zakładów leczniczych, z którymi  Gmina zawarła umowę.

3. Zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 6. Oddawane do Schroniska bezdomne zwierzęta będą obligatoryjnie poddawane wszelkim niezbędnym 
zabiegom weterynaryjnym w szczególności kastracji /sterylizacji, odrobaczenia, szczepienia przeciw 
wściekliźnie. Koszty zabiegów ponosi Gmina w ramach opłaty za przyjęcie zwierzęcia do Schroniska.

§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt będzie realizowane  przez lecznicę dla zwierząt SANUS S.C. z siedzibą w Przystajni, ul. Targowa 3. 
Całodobowy numer do przyjmowania zgłoszeń z udziałem zwierząt – 696091432.

§ 8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi będzie realizowane poprzez:

1) zakup pożywienia i dokarmianie,

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,

3) współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych obejmujących opiekę 
nad kotami wolno żyjącymi.

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się w sposób następujący:

1) na stronie www.gminaprzystajn.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy umieszcza się 
ogłoszenie o znalezionych na terenie Gminy bezdomnych zwierzętach do czasu przekazania ich do  
Schroniska,

2) Urząd Gminy prowadzi listę osób zainteresowanych adopcją zwierząt,

3) dla zwierząt znajdujących się w Schronisku poszukiwanie właścicieli realizuje podmiot prowadzący 
Schronisko w ramach wynagrodzenia za przyjęcie zwierzęcia.

4) w ramach prowadzenia przez Gminę i jej placówki oświatowe działań edukacyjnych w zakresie 
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami i adopcji zwierząt bezdomnych.

§ 10. 1. Zabiegi usypiania ślepych miotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie 
zawartej z Gminą umowy wykonuje lecznica dla zwierząt SANUS S.C. z siedzibą w Przystajni, ul. Targowa 3.

2. Mianem ślepych miotów określa się bezdomne kocięta i szczenięta, którym nie wykształcił się jeszcze 
wzrok.

3. Każdy przypadek wystąpienia ślepych miotów zgłasza się do Urzędu Gminy.

4. Ślepe mioty są przekazywane przez osobę, która dokonała zgłoszenia bądź przez pracownika Urzędu 
Gminy do lecznicy wskazanej w ust. 1 celem uśpienia.

§ 11. 1. W celu ograniczenia problemu bezdomności zwierząt oraz przeciwdziałania zagrożeniom 
powodowanym przez bezdomne zwierzęta tworzy się plan znakowania zwierząt w gminie (zwany dalej 
planem).

2. W ramach planu Gmina będzie:

1) realizować nieodpłatne trwałe znakowanie psów, poprzez wszczepienie pod skórę zwierząt elektronicznego 
identyfikatora,

2) prowadzić bazę danych o nazwie Gminny Rejestr Psów, która zostanie udostępniona ogólnopolskim 
i międzynarodowym rejestrom psów.

3. Plan będzie obejmował wszystkie psy z nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń.

4. Znakowanie psów będzie wykonywane przez lecznicę dla zwierząt SANUS S.C. z siedzibą w Przystajni, 
ul. Targowa 3.

5. Plan będzie realizowany stopniowo, w zależności od posiadanych przez Gminę w danym roku środków 
finansowych.
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Rozdział 4.
- FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 
Gminy  w wysokości 14 200,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście zł 00/100).

Na tą sumę składają się:

1) koszty wyłapania bezdomnych zwierząt i umieszczenia ich w Schronisku – 11 000,00 zł (słownie 
jedenaście tysięcy zł 00/100),

2) usługi weterynaryjne i inne – 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące zł 00/100),

3) zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt – 200,00 zł  (słownie dwieście zł 00/100).

2. Wydatkowanie środków nastąpi z budżetu Gminy Przystajń dział 010, rozdział 01022, paragrafy 
4300 i 4210.

3. Sposob wydatkowania środków następować będzie w oparciu o wewnętrzne regulacje dotyczące 
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 
euro.
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