HADA GMINY OPOR6W
99-322 Oporow
pow. Kutno, woj. iodzkie

UCHWALA Nr XXXVI 7156/2014
RADY GMINY OPOROW
z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzftami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Oporow w 2014
roku".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz^dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. , poz. 594, poz. 645, poz. 1318)
oraz art. 1 la ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat ( Dz.U.
z 2013, poz. 856) Rada Gminy Oporow uchwala, co nast^puje:
§ 1. Przyjmuje si$ ,,Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Oporow w 2014 roku",
stanowia^cy zala^cznik do niniejszej uchwafy.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy Oporow.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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UZASADNIENIE
Art. 11 a. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzaj; (Dz.
U. 2013 r. poz. 856) nakiada na rady gmin obowiqzek okreslenia corocznie do
dnia 31 marca, w drodze uchwaly, programu opieki nad zwierz^tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat.
W zwia^zku z powyzszym, podj^cie przez Rade; Gminy Oporow
przedmiotowej uchwaty w celu realizacji na-lozonych ustawy na gmin^
obowia^zkow w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierz^tom oraz
zapobiegania tej bezdomnosci jest uzasadnione.
Zgodnie z wymogiem art. lla ust. 7 ustawy o ochronie zwierzat projekt
programu zostal przeslany do zaopiniowania wlasciwemu powiatowemu
lekarzowi weterynarii (opiniujajcy wskazai, iz przedtozony program nie zawiera
informacji o podmiocie, ktory b^dzie realizowal zadania wskazane w art. lla
ust 2, co w ocenie Rady Gminy Oporow nie jest konieczne; z omawianego
przepisu nie wynika obowia^zek wskazania w Programie podmiotu, ktory b^dzie
odpowiedzialny za zadania wymienione w w/w przepisie), organizacjom
spotecznym, ktorych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzaj:,
dzialajacym na obszarze gminy oraz dzierzawcom i zarzajdcom obwodow
lowieckich, dziateja^cych na obszarze gminy.
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Zah^cznik do Uchwaly Nr XXXVI/156/2014
Rady Gminy Oporow
z dnia 19 marca 2014r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ^TAMI BEZDOMNYMT
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZAT
NA TERENIE GMTNY OPOROW WROKU 2014
Cele i kierunki polityki Gminy wobec problemu bezdomnosci zwierz^t
domowych
§ 1. Rada Gminy Oporow okresla nastejmjajse cele gminnego programu
przeciwdzialania bezdomnosci zwierzajt domowych:
1) zapewnienie opieki zwierz^tom bezdomnym z terenu Gminy;
2) zmniejszenie populacji zwierzat bezdomnych;
3) zapewnienie bezpieczenstwa mieszkaricom Gminy;
4) edukacja mieszkancow Gminy w zakresie humanitarnego traktowania
zwierzat.
Realizacja zalozonych celow
§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzejxtm realizowane jest poprzez:
1) zbieranie z terenu Gminy psow bezdomnych, zagubionych, wat^saja^cych si^,
pozostaja^cych bez opieki wiasciciela;
2) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyzywienia
bezdomnym psom zebranym z terenu Gminy oraz zwierzat, ktore utracily
wiasciciela;
3) poszukiwanie nowych wtascicieli dla zwierzaj; bezdomnych przebywajajsych
tymczasowo pod opiek^ Gminy;
§ 3. Zmniejszenie populacji zwierzat bezdomnych realizowane jest
poprzez:
1) prowadzenie dzialan edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierz^tami i
humanitarnego traktowania zwierzat;
2)wspolprac$ ze spolecznymi opiekunami kotow wolno zyj^cych w zakresie
ograniczania ich rozrodczosci;

3) umozliwienie usypiania ,,slepych miotow" wlascicielom suk, ktore w
najszybszym z mozliwych terminow po porodzie zostan^poddane sterylizacji na
koszt wiasciciela;
4) umozliwienie usypiania ,,slepych miotow" wolno zyj^cych kocic oraz
zach^cenie opiekunow do ich sterylizacji.

§ 4. Zapewnienie bezpieczeristwa mieszkancom Gminy realizowane jest
poprzez:
1) nalozenie na wlascicieli psow bezwzgl^dnego obowia^zku wyprowadzania
psow na smyczy, a w przypadku psow nalez^cych do ras agresywnych,
mieszancow tych ras, oraz psow zachowuja^cych si? agresywnie w kontakcie z
obcymi
takze obowiq.zku prowadzenia na terenach publicznych psa w
kagancu;
2) egzekwowanie we wspolpracy z Inspekcja^ Weterynaryjnq. obowiazku
corocznego obowia^zku szczepienia psow przeciwko wsciekliznie;
3) konsekwentne egzekwowane przepisow prawa w tym lokalnego w zakresie
obowia^zkow wlascicieli zwierzaj; domowych, okreslonych przepisami o
utrzymaniu czystosci i porzajdku.
§ 5. Edukacja mieszkaricow Gminy w zakresie humanitarnego taktowania
zwierzaj; realizowana jest poprzez:
1) zach^cenie nauczycieli w szkolach i przedszkolach z terenu Gminy do
wla^czenie tresci programowych w dziedzinie ochrony srodowiska, zagadnieri
zwiazanych z humanitarnym traktowaniem zwierzaj: domowych i hodowlanych
oraz standardami opieki nad zwierz^tami, potrzebq, ograniczania liczby zwierzaj;
poprzez sterylizacj? i kastracj?;
2) wspolpraca z istniejajcymi organizacjami pozarza^dowymi, ktorych
statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzaj:, oraz tworzenie korzystnych
warunkow do aktywizacji mieszkancow Gminy w ramach dziafalnosci w tego
typu organ izacjach;
3) organizowanie konkursow, akcji, prelekcji dla dzieci i mlodziezy z terenu
Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierzaj; i zapobiegania ich
bezdomnosci,
we
wspolpracy
z
zainteresowanymi
organizacjami
pozarza^dowymi i instytucjami.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla zwierzat gospodarskich
§ 6. Dla dobra zwierzaj; wskazane gospodarstwo rolne powinno znajdowac
si^ w mozliwie najblizszym otoczeniu, w ktorym zwierz^ta dotychczas
przebywaly i posiadac odpowiednie zaplecze techniczne i paszowe. Przed
wskazanicm gospodarstwa Wqjt Gminy Oporow zasi?gnie opinii soltysa
solectwa, w ktorym znajduje si? gospodarstwo rolne.
Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku
zdarzen drogowych z udzialem zwierzat
§ 7. Gmina Oporow zapewnieni calodobowa^ opiek? weterynaryjna^
potra^conym przez pojazdy zwierz^tom poprzez podpisanie stosownej umowy z
lekarzem weterynarii.

Zrodla finansowania
§ 8. Program realizowany bexlzie z funduszy Gminy Oporow zapisanych w
budzecie Gminy na rok 2014 w kwocie 3.600,00 zl. Srodki te wydatkowanc
b^da^ na dzialalnosc Schroniska dla Zwierzat.
Program ograniczenia bezdomnosci i ograniczenia populacji zwierzajt
bezdomnych realizowany przez Schronisko dla Zwierzat , oraz wskazane
Lecznice Weterynaryjne, pod nadzorem Referatu Gospodarczego oraz pomoc
dorazna bezdomnym zwierzetom poszkodowanym na terenie Gminy Oporow.
Postanowienia koncowe
§ 9. Dla realizacji Projektu ograniczania bezdomnosci zwierzaj;
domowych Gmina moze udzielac organizacjom spolecznym, pomocy w roznych
formach, w szczegolnosci w postaci:
1) udostej)nienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte o charakterze
edukacyjnym;
2) promocji podejmowanych dzialan, a zwlaszcza w srodkach masowego
przekazu;
3) zobowiajzanie wszystkich podlegtych Gminie jednostek do scislej wspolpracy
z organizacjami pozarz^dowymi dzialajapymi na rzecz ochrony praw zwierzat,
poprzez podpisanie stosownych porozumien o wspolpracy wzajemnej.

