
UCHW ALA NR XlX/119/16

RADY GMINY WIŻAJNY

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiżajny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579) oraz 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz.856; zm. z 2014 r. poz. 1794; z 2015 r. poz.266;
z 2016 r. poz.1605) Rada Gminy Wiżajny uchwala, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy
............ Wiżajny uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiżajny w roku 2017 w brzmieniu określonym w
załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiżajny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XIX/119116

Rady Gminy Wiżajny

z dnia 28 grudnia 2016 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wiżajny w 2017 roku

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Wiżajny uchwały w sprawie programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wiżajny w 2017 roku jest art.11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.856 z póź. zm.). Program ma zastosowanie do
wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, a w szczególności do psów i
kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Wiżajny.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) gminie, należy przez to rozumieć Gminę Wiżajny;

2) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z póź. zm.);

3) 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;

4) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w
rozumieniu przepisow o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
(konie, bydło, świnie, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe i pszczoły);

5) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na
wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

6) programie należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiżajny w 2017 r.;

7) właścicielu, należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Wiżajny,
posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale.
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Rozdział II

CELE I ZADANIA PROGRAMU

§ 2. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiżajny
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 3. Zadania 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 lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

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

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

Rozdział III

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

W związku z tym, że Gmina Wiżajny nie posiada własnego schroniska, została podpisana
umowa ze Schroniskiem Dla Psów w Suwałkach, ul. Sianożęć 3a, 16-400 Suwałki, w której
w/w schronisko zobowiązało się do przyjmowania bezdomnych psów i sprawowania opieki

nad nimi.

§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami sprawowana będzie w przypadku pojawienia się kotów na
terenie gminy i otrzymaniu informacji o miejscu ich przebywania. Pomoc potrzebującym
zwierzętom, szczególnie w przetrwaniu trudnego okresu zimowego polegać będzie na
dokarmianiu suchą karmą wykładaną w miejscu przebywania kotów.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt.

Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wiżajny ma charakter stały i odbywać się
będzie stosownie do napływających od mieszkańców informacji o bezdomnych zwierzętach.
Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez schronisko i inne uprawnione podmioty.
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§ 7. Wprowadzenie obligatoryjnej kastracji i sterylizacji psów przebywających w schronisku
dla zwierząt.

W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się obligatoryjną sterylizację
albo kastrację zwierząt odłowionych na terenie gminy i trafiających do schroniska, co
powinno ograniczyć problem niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt.

§ 8. Poszukiwania właścicieli bezdomnych zwierząt.

Właściciel schroniska będzie czynił starania o poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych
zwierząt przebywających w schronisku. Psy odłowione z terenu Gminy Wiżajny właściciel
schroniska będzie przekazywał nowym właścicielom. Gmina opracuje własny program
edukacyjny w zakresie zapobiegania bezdomności, który realizowany będzie poprzez
włączenie nauczycieli szkół do propagowania treści zagadnień związanych z humanitarnym
traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami oraz promowania prawidłowych
postaw i zachowań w stosunku do zwierząt.

§ 9. Usypianie ślepych miotów.

Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów na
terenie Gminy Wiżajny realizuje Wójt Gminy poprzez zawarcie przedmiotowej umowy z
Gabinetem Weterynaryjnym Jakub Kołdys, ul. Wierzbołowska la, 16-407 Wiżajny.

§ 10. Wskazanie gospodarstwa ro1nego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich.

Zwierzęta gospodarskie, które w jakikolwiek sposób stały się bezdomne (uciekły, zabłąkały
się, zostały porzucone), będą przekazywane do gospodarstwa położonego we wsi Wiżajny 37,
gm. Wiżajny, które zapewni zwierzęciu właściwe warunki bytowania.

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

Realizację tego zadania Wójt Gminy Wiżajny wypełni poprzez zawarcie umowy z Gabinetem
Weterynaryjnym Jakub Kołdys, ul. Wierzbołowska la, 16-407 Wiżajny w zakresie opieki
weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym.

§ 12. Realizacja zadań, o których mowa w § 6, 7, 8 i 9 będzie powierzona Schronisku Dla
Psów w Suwałkach, ul. Sianożęć 3a, 16-400 Suwałki.

Rozdział IV

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 13. 1. Koszt realizacji programu ponosi Gmina Wiżajny.

2. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy Wiżajny na 2017 rok wynoszą
15 000,00 zł.

3. Sposób wydatkowania środków finansowych:
/



1) zapewnienie bezdomnych zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku bądź azylu dla
zwierząt,

5) poszukiwanie nowych 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.

4. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późno zm.).

5. Koszty wykonanych usług (odłowienia, transportu, opieki oraz przeprowadzonych
zabiegów) w przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, ponosi właściciel na podstawie
kosztów poniesionych przez Urząd Gminy Wiżajny.


