UCHWAŁA NR XXVII/163/2017
RADY GMINY RZĄŚNIA
z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Rząśnia na 2017 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) w związku z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r.
poz. 266 oraz z 2016 r. poz. 1605 i poz. 2102), Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Rząśnia w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rząśnia
Andrzej Szydłowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/163/2017
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 16 lutego 2017 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RZĄŚNIA W 2017 ROKU
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Rząśnia na rok 2017 ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w roku 2017 w ramach Programu wraz
ze wskazaniem realizujących je jednostek.
CELE PROGRAMU
§2
Program ma na celu:
1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
WYKONAWCY PROGRAMU
§3
Wykonawcami programu są:
1. Gmina Rząśnia.
2. Schronisko dla zwierząt, -Przytulisko i Hotel dla zwierząt
„FUNNY PETS” Marta Szturma, Czarstki 49 b, 98-200 Sieradz.
3. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.

§4
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1. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu sprawuje Wójt Gminy Rząśnia przy
pomocy Referatu Gospodarki Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Rząśni, ul Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, tel.
(044)6317122 wew.226. Referat współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej.
ROZDZIAŁ II
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
§5
1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnia realizowane będzie poprzez umieszczanie
bezdomnych zwierząt domowych w schronisku z którym Gmina ma podpisaną umowę na prowadzenie
działalności w tym zakresie. Na tę okoliczność została zawarta umowa z Przytuliskiem i Hotelem dla zwierząt.
2. Informacja o wyborze schroniska zostanie podana w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy w tym
na stronie internetowej.
3. Zwierzęta przebywające w schronisku będą miały zapewnione schronienie i wyżywienie oraz pełną opiekę
weterynaryjną, w tym m.in. badania, szczepienia, kwarantannę, wykonanie zabiegu kastracji/sterylizacji oraz
eutanazję, w przypadku zwierząt nieuleczalnie chorych.
4. Zapewnienie pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi, z
dostępem do światła dziennego, umożliwiających zwierzętom swobodne poruszanie się, odpowiedniej karmy i
stałego dostępu do wody.
5. Każde zwierzę umieszczone w schronisku zostanie zachipowane oraz wprowadzone do systemu
umożliwiającego jego identyfikację przez cały okres pobytu w schronisku,

zawierającego m.in. opis

zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie.
OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI, W TYM ICH DOKARMIANIE
§6
1.Zmniejszenie populacji wolno żyjących kotów odbywa się poprzez:
1) interwencyjne ich odławianie, sterylizację

i wypuszczenie, po zakończeniu leczenia i okresie

rekonwalescencji, w miejscu z którego zostały odłowione.
2) Dokonywanie w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących.
2. Zapewnienia dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach ich przebywania.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĘT
§7
1.Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rząśnia zajmuje się uprawniony podmiot posiadający
podpisaną z Gminą umowę na wykonywanie usługi.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie
istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także
nie będzie zadawał im cierpienia.
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4. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego
i humanitarnego przewozu zwierząt.
5. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.
STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT W SCHRONISKU
§8
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na
zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§9
1.Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych z terenu Gminy,
2) stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej wraz z umieszczeniem zdjęć i informacji
dotyczącej wyłapywanych zwierząt na terenie gminy.
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
§ 10
1. Usypiania ślepych miotów może dokonać lekarz weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub
w lecznicy dla zwierząt.
2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje lekarz weterynarii w prowadzonej ewidencji.
3. Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie, należy
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza
weterynarii w sposób humanitarny.
4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie
służby do tego przeznaczone.

ZAPEWNIENIE MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH WE WSKAZANYM
GOSPODARSTWIE ROLNYM
§ 11
1. Kierowanie zwierząt do odpowiednich gospodarstw sołtysów odbywać się będzie na zasadach uprzednio
ustalonych w porozumieniu z sołtysami tych gospodarstw w poszczególnych sołectwach na terenie gminy
Rząśnia:
1) sołectwo Augustów, Augustów 5,
2) sołectwo Będków, Będków 10,
3) sołectwo Broszęcin, kol. Broszęcin 8A,
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4) sołectwo Biała, Biała 132,
5) sołectwo Gawłów. Gawłów 37,
6) sołectwo Kodrań-Kopy, Kodrań 2A,
7) sołectwo Marcelin, Broszęcin 2,
8) sołectwo Rekle, Rekle 58,
9) sołectwo Rząśnia, Rząśnia, ul. 1 Maja 17
10) sołectwo Żary- Rychłowiec, Rychłowiec 3,
11) sołectwo Stróża, Stróża 51,
12) sołectwo Suchowola Wieś, Suchowola 22
13) sołectwo Suchowola Majątek, Suchowola 53,
14) sołectwo Zielęcin, Zielęcin 70,
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie znalezienia
nowego właściciela dla tych zwierząt.
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKU ZDARZEŃ
DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
§ 12
1. Szczegółowe zasady całodobowej opieki weterynaryjnej wynikać będą z zawartej z lekarzem weterynarii
umowy. Na tę okoliczność została podpisana stosowna umowa z lekarzem weterynarii - Usługi Weterynaryjne
Bogdan Włodarczyk, 98-332 Rząśnia, ul. 1 Maja 18.
ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Rząśnia.
2.Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 35.000,00 zł
zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Rząśnia.
3. Środki wydatkowane będą na działalność schroniska dla zwierząt oraz ograniczenia bezdomności
i ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych oraz pomoc doraźną bezdomnym zwierzętom poszkodowanym
na terenie Gminy Rząśnia.
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