UCHWAŁA NR V/28/15
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2015.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.
poz. 594 ze zmianami) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003r.
Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2015 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra - Sidzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bystra-Sidzina
Jan Motor
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Załącznik do uchwały Nr V/28/15
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 26 lutego 2015 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BYSTRA-SIDZINA W 2015 ROKU
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Bystra-Sidzina w 2015 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,
w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Bystra-Sidzina.
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2003r.
Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
2) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Bystra-Sidzina;
3) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Bystra-Sidzina, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której
Wójt Gminy Bystra-Sidzina wykonuje zadania;
4) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bystra-Sidzina;
5) 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;
6) zwierzętach gospodarskich, rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
7) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
8) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim);
9) schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina zawarła stosowną
umowę;
10) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2015.
§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt za pośrednictwem pracownika Urzędu na stanowisku pracy ds.
ochrony środowiska, dróg, rolnictwa i leśnictwa.
Realizatorami Programu są:
1)

Wójt za pośrednictwem pracownika Urzędu na stanowisku pracy ds. ochrony środowiska, dróg, rolnictwa
i leśnictwa,

3)

schronisko,

4)

służby porządkowe w szczególności: Komisariat Policji w Jordanowie,

5)

organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą.

§ 4. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.
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Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 5. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy oraz
zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom,
przebywającym w granicach administracyjnych Gminy.
§ 6. Realizacja programu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku,
a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku;
5) usypianie ślepych miotów;
6) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw
zdarzeń drogowych;
Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje uprawniony podmiot posiadający
odpowiednie kwalifikacje i sprzęt do odławiania i transportu zwierząt oraz podpisaną umowę z Gminą na
wykonywanie tej usługi. W szczególności podmiot zajmujący się transportem zwierząt zobowiązany jest do
posiadania i przedstawiania urzędowego uprawnienia do prowadzenia takiej działalności.
2. Bezdomne odłowione zwierzęta przekazywane są do schroniska prowadzonego przez Beskid Żywiec Sp.
z o.o. 34-300 Żywiec, ul. Kabaty 2 i pozostają pod opieką schroniska.
§ 8. Umowa zawarta z podmiotem, prowadzącym schronisko, określa skutki nienależytego wykonania
wynikających z niej zobowiązań, dotyczących działalności schroniska, w tym ewentualne kary umowne.
§ 9. W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska z przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą organy
gminy niezwłocznie zawiadamiają właściwe rzeczowo instytucje publiczne o zaistniałych nieprawidłowościach.
§ 10. Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazywane do
gospodarstwa rolnego Pana Józefa Tempki, zam. Sidzina 101a lub Pana Jana Szczurka, zam. Sidzina 360.
§ 11. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich powinno spełniać wymagania
dotyczące :
1) zasad przemieszczeń pomiędzy stadami,
2) odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym minimalnych norm powierzchni
określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach, w tym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 roku Nr 213, poz.
1342 z późn. zm.),
§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez dokonanie zlecenia lekarzowi weterynarii prowadzącemu najbliższy
zakład lub gabinet weterynaryjny.
§ 13. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do
adopcji bezdomne psy osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska,
3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
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2. Gmina sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie
internetowej Urzędu.
§ 14. W przypadku pojawienia się na terenie Gminy wolno żyjących kotów w okresie zimowym zostanie
zakupiona karma dla tych zwierząt i przeprowadzona akcja ich dokarmiania.
Rozdział 4.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 15. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów realizowane jest przez Gminę i schroniska poprzez:
1) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji,
przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli,
2) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska.
§ 16. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2) Gmina poprzez zlecanie lekarzom weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno
żyjących.
Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 17. Wójt w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz
organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki
nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt
bezdomnych.
Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 18. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy na
2015 rok w kwocie 11 000,00zł w dziale 90013 – rozdział 4300, przy czym na kompleksową opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami wynikającą z umowy ze schroniskiem: 8.000 zł. Natomiast kwota 3 000 zł na realizację
pozostałych zapisów programu.
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