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Uchwała Nr XVII/87/2012

Rady Gminy w Czerminie

z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie : uchwalenia Progrrmu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwienąt na terenic Gniny Czerm-in.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie grrrinnym
(Dz. U.. z 200| r. Nr 142 poz, 1591' z późn, zm.), w związku z art. ||a u.ó*y i a''iu zt
sierpńa 1997 r. o ochronie zllńenąt (Dz.IJ . z 2003 r. Nr 106 poz. |002 z.e m.2)\ oraz art. 4
u|t: 1'' {. |3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z201| t. Nr 197 poz' 1172 ze art, Dz'Ii. z20||t.
Nr 117 poz. 676)' po zasięgrięciu opinii Powiatowego Lekava Weterynarii, dzierfawców
obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Czermin

Rada Gminy Czermin uchwa|a, co następuje:

$ 1.

Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdorrurymi oraz zapobiegania bezdomności
T",4 na terenie gminy Czermin w brzmieniu określonym^w zńącnnku nr l do
uchwały.

$2.

Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Czemrin.

$3.

]J9h.wała wchodzi w Ęcie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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Zał' nr I do uchwaty Nr XVIVI7 /2012
Rady Gminy w Czerminie
z dna20 kwietnia 2012 roku

PRoGRAM oPIEKI NAD zwIERzĘTAMI BEZDoMIYYMI oRAz
ZAPoBIEGAI\IA BEzDoMNoŚcI zwIERzAT

s1.
Celem Programu jest:
l . zapewnienie opieki nad domowymi zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt l6

ustawy o ochronie zileruąt, na tererue Gminy Czermin
2. zapobie gańe bezdomności zlłierząt.

s2.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Czermin realizować będą
uprawnione organizacje społecme i podmioty gospodarcze, na podstawie zawartej między
stronami umowy' na mocy której bezdomne zllńerzęta będą umieszczane w schroniskach
prowadzonych przez te podmioĘ.

s3.
l. opieka nad kotami wo|no zyiącymi realizowana jest poprzez:

1) ustalanie miejsc' w których przebywają koty wolno żyjące,
2) zapewnianie dokarmiania w miejscach ich przeblvania.

2. Rea|izacja wyiej wymienionych zadan nasĘli poprzez współdziałante z oryantzaĄalni
społecznymi i mieszkancami Gminy Czemrin

s4.
l. Na tereńe Gminy Czermin wprowadza się stałe, interwencyjne wyłapywanie

bezdomnych zwierząt, które prowadzone będzie przez podmiot uprawniony do świadczeńa
tego typu usfug.

2. Wyłapywaniem bęĄ objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do
których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieĘ
dotychczas pozostawĄ.

3. Gmina Czermin zapewni dalszą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zaułierając
umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych nlierząt.

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie prry uĘciu
specjalisĘcznego sprzęfu do wyłap1vnnia zwierząt' który nie sfrrarua zagloŻeńa dla życia
i zdrowia rwieruąq a talrże nie bę dz|.e zadawat im cierpienia.

5. Transpoń bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowan}łn
do bezpiecznego i humanitamego przewoz! zwierząt'

ss.
l.Gmina Czermin realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zw1 erząt na zasadach

ustalonych z j ednostką prowadzącą schronisko z wyj ątkiem zwierząt, u których istniej ą
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek.

Z.Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzarre wyłącmie przezlekza
weterynarii, z którym grrina podpisała stosowną umowę na przeprowadzanie tego t}Tu
zabiegów

3 . Zabiegom, o których mowa w ust. l , ńe pod|egajązllienęta w okresie l 4 dni od
umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwośó zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
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$6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, realizowane będzie poptzez..
1. umieszczanie stosownych informacji o możliwości adopcji na stronach intemetowych

podmiotów o jakich mowa w $2,
2' prowaózenie działań zmieruających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym adopcją oraz zdolnym
zapewnić należyte warunki b1towania, poprzez informacje zawańe :

- w ogłoszeniach rozwieszanych na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie
grniny

. w ulotkach rozprowadzanych ptzez soĘsów i członków Rad Sołeckich danej
miej scowości

- przekarywane na zebraniach wiejskich
s7.

1 .Usypianie ślepych miotów wykonywane będzie wył ączie ptzez Lekatza weterynarii
w Lecznicy Weterynaryjnej po podpisaniu stosownej umowy

2. Zwierząttsypiane musi byó taktowane łagodnie i przyjaźnie,bez zadawaniabó|u. Zabieg
powinien byó wykonany pzez lekarza weterynarii w sposób humanitamy, poprzez podanie
środka usypiająpego.

3.Zwłoki uśpionych z-łńevąt zabieraó będzie Zakład Utylizacyjny z którym Gmina Czermin
podpisała umowę

$8.
l.Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierz4 gospodarskich nastąpi na podstawie

umowy zawartej przez GminęCzermin z właścicielami gospodarstw rolnych z terenu
miejscowości Łysaków i Breń osuchowski.

2.Jednocześnie wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina Czemrin
podejmie starania w zakresie malezienia nowego właściciela dla tych zwierząt

se.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
ttdziałem zwierząt rcalizowane jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mając1m
możliwośó świadczenia usfug całodobowo.

s 10.
W ramach Programu prowadzone będą we wspóĘracy z Dyrektorami Szkół i organizacjami
pozarządowymi dziatania edukacyjne m'in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki
nad zwierzętami, ich humanitamego traktowania a talrże adopcji zwierząt bezdomnych.

s 11.
1 .Koszty realizacji zadań określonych w niniej szym programie ponosi Gmina Czermin.
2.W budżecie Gminy Czermin na20I2 rok, na realizację Programu zostaty zab ezpieczone

środki w kwocie 2 000'00 zł /słownie: dwa tysiące złotycW,
3.Środki zostaną wydatkowane na zadania związane z ochroną przed bezdomnością

z..uy'terząt oraz w ramach realizacji podpisanych umów.


