
UCHWAŁA NR VII/54/2019
RADY GMINY BURZENIN

z dnia 28 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu, 
Rada Gminy Burzenin uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Burzenin w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwała Nr XLIV/302/2018 Rady Gminy Burzenin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Burzenin oraz uchwała Nr XLV/309/18 z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę XLIV/302/2018 
Rady Gminy Burzenin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Burzenin.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Burzenin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Płóciennik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 2561



Załącznik do Uchwały Nr VII/54/2019

Rady Gminy Burzenin

z dnia 28 marca 2019r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE BURZENIN

DZIAŁ I
Przedmiot, cel i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Burzenin”, Gmina Burzenin, ul. Sieradzka 1, 98-260 
Burzenin.

Rozdział 1
Zakres Programu

Zakres niniejszego Programu odpowiada art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ) i obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez odławianie bezdomnych zwierząt;

4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez:

- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

- usypianie ślepych miotów;

5) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 2
Cel Programu

Celem niniejszego programu jest:

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt,

- ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt,

- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy,

- edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej 
opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji albo kastracji psów i kotów, adopcji zwierząt domowych, 
zakazu handlu zwierzętami domowymi.

DZIAŁ II
Uregulowania prawne dotyczące ochrony zwierząt

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ) jest podstawowym 
aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami. Regulacje prawne dotyczące zwierząt znajdują 
się m.in. w:

- Ustawie - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.),

- Uchwała Nr XXXV/245/2017 Rady Gminy Burzenin z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Burzenin,
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- Uchwała Nr V/20/2003 Rady Gminy Burzenin z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.

DZIAŁ III
Odpowiedzialność za działania związane z realizacją programu

Działania związane z realizacją Programu prowadzą:

1) Gmina Burzenin;

2) Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-
Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą w miejscowości Wojtyszki 18, gm. Brąszewice.

DZIAŁ IV
Wyjaśnienia

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) „Gminie” - należy przez to rozumieć Gminę Burzenin;

2) „schronisku” - należy przez to rozumieć Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, 
Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą w miejscowości Wojtyszki 18, 
gm. Brąszewice;

3) „zwierzętach bezdomnych” - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką dotąd pozostawały;

4) „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;

5) „zwierzętach gospodarskich” – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

6) „zwierzętach wolno żyjących (dzikich)” – rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące 
w warunkach niezależnych od człowieka.

DZIAŁ V
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku

Bezdomne zwierzęta znajdujące się na terenie Gminy Burzenin będą:

- wyłapywane przez pracowników Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, 
Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą w miejscowości Wojtyszki 18, 
gm. Brąszewice,

- odbierane będą także zwierzęta, które w wyniku zdarzeń losowych utraciły właściciela (np. w wyniku 
wypadku, zgonu właściciela lub pobytu w szpitalu),

- odłapane zwierzęta będą umieszczane w Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, 
Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą w miejscowości Wojtyszki 18, 
gm. Brąszewice,

- w okresie przebywania zwierząt w schronisku poszukiwani będą właściciele, bądź osoby zainteresowane ich 
adopcją,

- odłapane lub odebrane zwierzęta będą miały zapewnioną stałą opiekę lekarza weterynarii, wyżywienie 
i schronienie w Schronisku,

- schronisko dla zwierząt przeprowadzało będzie obowiązkową sterylizację, bądź kastrację zwierząt oraz ich 
znakowanie specjalnym urządzeniem elektronicznym (czipem),

- w Gminie Burzenin jest uruchomiony alarmowy numer telefonu 500 383 047, na który można kierować 
zgłoszenie w sprawie bezdomnego zwierzęcia wałęsającego się po terenie gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2561



DZIAŁ VI
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez ich sterylizację, kastrację, znakowanie i usypianie ślepych 

miotów

Zasady realizacji kastracji, sterylizacji psów i kotów oraz znakowania psów:

a) gmina w pełni finansuje koszty usypiania ślepych miotów bezdomnych kotów, kotów wolno żyjących oraz 
bezdomnych psów wraz z ich sterylizacją, kastracją i znakowaniem.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, określa się etapy przeprowadzania zabiegu usypiania ślepych 
miotów:

a) zabiegi usypiania ślepych miotów bezdomnych kotów, kotów wolno żyjących oraz bezdomnych psów na 
terenie Gminy Burzenin będzie wykonywał lekarz weterynarii Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, 
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą 
w miejscowości Wojtyszki 18, gm. Brąszewice,

b) zabiegów usypiania dokonuje lekarz weterynarii wskazany w pkt. 3a, określonych prawem okolicznościach,

c) zabiegi usypiania ślepych miotów (finansowane ze środków Gminy) dokonywane są w stosunku do zwierząt, 
które do lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt.3a, dostarczone zostały przez podmiot zajmujący się 
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, na podstawie oświadczenia potwierdzającego, iż dany 
ślepy miot pochodzi od bezdomnego zwierzęcia,

d) po wykonanym zabiegu lekarz weterynarii przekazuje uśpione zwierzęta do utylizacji firmie, z którą ma 
podpisaną stosowną umowę w tym zakresie.

DZIAŁ VII
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie ich

Każdy wolno żyjący kot wyłapany na terenie Gminy poddany zostanie sterylizacji, a następnie 
odwieziony do miejsca, w którym został znaleziony lub do schroniska (w celu znalezienia mu rodziny 
adopcyjnej). Gmina Burzenin zapewni schronienie wolno żyjącym kotom, w szczególności poprzez 
umożliwienie kotom dostępu do określonych pomieszczeń, w porozumieniu z zarządcą budynków, 
administratorem nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. W przypadku ustalenia miejsca 
zimowego bytowania bezpańskich kotów, jeśli zajdzie potrzeba Gmina przeprowadzi nabór na społecznych 
opiekunów wolno żyjących kotów, którzy wraz z Urzędem Gminy będą zajmowali się ich dokarmianiem.

DZIAŁ VIII
Metody zapobiegania bezdomności zwierząt

Rozdział 3
Odławianie bezdomnych zwierząt i obligatoryjna ich sterylizacja lub kastracja

W celu zmniejszenia bezdomności psów oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 
Burzenin podejmowane są akcje wyłapywania wałęsających się psów, które po przebytej kwarantannie 
w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum 
Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą w miejscowości Wojtyszki 18, gm. Brąszewice 
poddawane są obowiązkowej sterylizacji, kastracji i znakowaniu. Odławianie zwierząt z terenu Gminy 
będzie zgodne z zapisami Uchwały Nr V/20/2003 Rady Gminy Burzenin z dnia 17 stycznia 2003 r. 
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.

Rozdział 4
Inne metody zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Burzenin

Urząd Gminy promuje działania mające na celu zapobieganie powiększania się populacji bezdomnych 
zwierząt na jej terenie. W celu zmniejszenia problemu bezdomności podejmowane są starania mające na 
celu jego rozwiązanie poprzez:

1) akcje edukacyjne promujące humanitarne traktowanie zwierząt i propagujące opiekę nad zwierzętami;

2) zwiększanie świadomości właścicieli zwierząt domowych (kotów i psów) na temat ich odpowiedzialności 
za swoje zwierzęta i ich potomstwo (np. poprzez media);
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3) kontrolę wypełniania przez mieszkańców Gminy Burzenin posiadających zwierzęta domowe obowiązków 
określonych regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Burzenin;

4) akcje związane z poszukiwaniami nowych właścicieli dla bezdomnych kotów i psów, np. poprzez 
umieszczanie zdjęć zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy, w lokalnej gazecie oraz w formie 
plakatów, ulotek;

5) akcje zachęcające do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem, przeprowadzane na terenie szkół.

DZIAŁ IX
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Gmina wskazuje:

- gospodarstwo rolne Ręszew 3, 98-260 Burzenin, które w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia zwierząt 
gospodarskich jest w stanie przyjąć zwierzęta gospodarskie zapewniając im odpowiedni dobrostan.

DZIAŁ X
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt będą one kierowane do:

- Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-
Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą w miejscowości Wojtyszki 18, gm. Brąszewice tel. kontaktowy 509 706 
610.

W przypadku zranienia większej liczby zwierząt, np. w wypadku samochodowym zawiadomiony 
zostanie lokalny sztab kryzysowy w celu podjęcia kompleksowych działań.

DZIAŁ XI
Finansowanie programu

Finansowanie przez Gminę zadań realizowanych w ramach niniejszej uchwały limitowane będzie 
wielkością środków przyznanych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Burzenin, w podziale na:

- bieżące utrzymanie bezdomnych zwierząt umieszczonych w schronisku – 35 116 zł,

- rezerwa na utrzymanie kolejnych bezdomnych zwierząt z terenu gminy, które trafią do schroniska oraz na 
odławianie bezdomnych zwierząt – 15 384 zł,

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 
3 000 zł,

- zapewnienie miejsca dla przyjętych zwierząt gospodarskich – 1 500 zł,

- sterylizacja, dokarmianie bezdomnych kotów – 2 000 zł,

W roku 2019 na realizację powyższego Programu planuje się przeznaczyć sumę 57 000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 2561


		2019-04-26T11:22:32+0000
	Polska
	Mariusz Kościołek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




