UCHWAŁA NR V.21.2015
RADY GMINY UDANIN
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Udanin w 2015 roku
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.
594 ze zm. ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ) po
zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Śląskiej, Stowarzyszenia Help Animals
z siedzibą w Malczycach, Zarządcy Obwodów Łowieckich: "Ponowa" z Wrocławia, "Nemrod" ze Świdnicy,
"Koziołek" z Konar, uchwala się , co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Udanin w 2015 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Janusz Strzelecki
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Załącznik do
uchwały Nr V.21.2015
Rady Gminy Udanin z dnia 27.02.2015 r.

Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Udanin w 2015 r.

WPROWADZENIE
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Z uwagi na fakt, że skala bezdomności psów i
kotów jest w Gminie Udanin najbardziej zauważalna, większość działań określonych w Programie
dotyczy bezdomności tych zwierząt.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Udanin;
2) Schronisku, należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w
Uciechowie reprezentowany przez Roberta Bieniasa mieszczący się w Uciechowie Osiedle Białe 7,

58-203 Dzierżoniów, z którym Gmina Udanin zawarła umowę;
3) Przedsiębiorca – Tomasz Jagielski. , prowadzącym działalność gospodarczą pn. „ Hotel dla

zwierząt KUBUŚ. Cmentarz i Krematorium dla Zwierząt TĘCZOWY MOST. Jagielski Tomasz” 55-080
Kąty Wrocławskie, ul. Wolności 17B, który posiada zezwolenie Gminy na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy, z którym Gmina zawarła umowę
na wyłapywanie zwierząt bezdomnych i ich transport do Schroniska, co zapewnia nie tylko ochronę

ludzi przed tymi zwierzętami, ale również ochronę tych zwierząt;
4) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Udanin w 2015 roku.
§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest :
Wójt Gminy Udanin przy pomocy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Udanin;
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2. Realizatorami Programu są:
1) na poziomie Gminy Udanin – Wójt Gminy Udanin przy pomocy Referatu Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Udanin;
2) schronisko dla bezdomnych zwierząt - Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w
Uciechowie Osiedle Białe 7, 58-203 Dzierżoniów.

Rozdział 2
CELE I ZADANIA PROGRAMU

1. Celem Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy;
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
2. Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje realizację
następujących zadań:
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 schronisku;
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 przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

Rozdział 3
REALIZACJA ZADAŃ

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Udanin realizują:
1) Schronisko - Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie
Osiedle Białe 7, 58-203 Dzierżoniów, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do
schroniska przez przedsiębiorcę,
2) Przedsiębiorca – Tomasz Jagielski.„ Hotel dla zwierząt KUBUŚ. Cmentarz i Krematorium dla

Zwierząt TĘCZOWY MOST. Jagielski Tomasz”

55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Wolności 17B, który
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posiada zezwolenie Gminy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami na
terenie Gminy, z którym Gmina zawarła umowę na wyłapywanie zwierząt
bezdomnych i ich transport do Schroniska;
3) Wójt Gminy Udanin - poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla
zwierząt gospodarskich;
4) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Wójt Gminy poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji
pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu i sołtysów poszczególnych miejscowości Gminy;
2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami
wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Udanin realizują:
1) Odławiania bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Udanin, jako działanie o
charakterze okresowym oraz stałym prowadzi przedsiębiorca – Tomasz Jagielski.„ Hotel dla

zwierząt KUBUŚ. Cmentarz i Krematorium dla Zwierząt TĘCZOWY MOST. Jagielski Tomasz”

55-

080 Kąty Wrocławskie, ul. Wolności 17B, który posiada zezwolenie Gminy na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Udanin, z
którym Gmina zawarła umowę na wyłapywanie zwierząt bezdomnych i ich transport do
Schroniska;
2) Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod
której opieką zwierzę dotąd pozostawało;
3) Odłowione zwierzęta domowe przewozi się i oddaje pod opiekę schroniska wskazanego w pkt. 1;
4) Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego
w § 10;
5) Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela po
okresie 2 tygodni obserwacji w Schronisku mogą zostać zakwalifikowane do adopcji;
6) Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
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§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje :
Schronisko - Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie poprzez
obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z
wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan
zdrowia i/lub wiek;
§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i
oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im
należyte warunki bytowania;
2) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Gminy Udanin www.udanin.pl;.
§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt;
2) Usypianie ślepych miotów jest dokonywane w Schronisku- Ośrodek Pomocy dla Zwierząt
Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie , w pomieszczeniach wyznaczonych na ten cel;
3) Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii Przemysław Rudnik w gabinecie
weterynarii w Udaninie 19.

§ 10. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2015 r.
wskazuje się gospodarstwo, które znajduję się w miejscowości Udanin nr 19.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje na podstawie zawartej umowy z Gminą Udanin :
Gabinet Weterynaryjny w Udaninie nr 19 . Lekarz Weterynarii Przemysław Rudnik.

Rozdział 4
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 12. Wójt Gminy Udanin w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi
Gminy Udanin (tj. jednostkami oświatowymi - szkołami), oraz sołtysami Gminy, działania edukacyjne
m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania,
propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych ze Schroniska.
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Rozdział 5
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie
Gminy Udanin na rok 2015.
Jednostka
realizująca
Urząd Gminy
Udanin, Udanin
1
26
55-340 Udanin

L.p.

Środki
finansowe

Zadania jednostki

30 000,00

Zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym
zwierzętom z terenu Gminy Udanin

2

200,00

3

5 000,00

4

3 000,00

5
6

100,00
500,00

7

1 000,00

8

10 000,00

9

200,00

Sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich
dokarmianie
Odławianie bezdomnych zwierząt
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
bądź w azylu dla zwierząt
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
Usypianie ślepych miotów
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
zwierząt gospodarskich
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
Edukacja mieszkańców Gminy Udanin w zakresie opieki nad
zwierzętami

50 000,00

§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze
zm.).
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UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2013
r., poz. 856 ) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze
uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt.
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