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UCHWAŁA NR XXXV/206/2018
RADY GMINY WIELICZKI
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Wieliczki na 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. ,
poz. 1875 z późn.zm.) i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2017r. ,
poz. 1840) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Wieliczki na rok 2018, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Borowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/206/2018
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 16 lutego 2018 r.
PROGRAM
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na 2018 rok
§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieliczki oraz opieka
nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Główne zadania Programu obejmują:
1) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, szczególnie psów i kotów;
2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt, poprzez sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku;
3) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wieliczki miejsca w schronisku dla zwierząt;
4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi i ich dokarmianie;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) odławianie bezdomnych zwierząt;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
3. Odławianie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom zapewnia Schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Radysach 13, 12-230 Biała Piska, gm. Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, zwane dalej
Schroniskiem.
§ 2. 1. Elektroniczne znakowanie zwierząt bezdomnych odbywać się będzie w Schronisku.
2. Schronisko prowadzi rejestr zaczipowanych zwierząt.
3. Gmina we współpracy ze schroniskiem
o elektronicznym znakowaniu psów i kotów.

prowadzić

będzie

akcje

edukacyjno-informacyjne

4. W ramach programu zorganizowana zostanie akcja bezpłatnego czipowania psów i kotów, których
właściciele zamieszkują na terenie gminy Wieliczki.
§ 3. 1. Obligatoryjnie zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, przeprowadzać będzie
Schronisko.
2. Właściciele psów i kotów, w porozumieniu z Referatem Gospodarczym Urzędu Gminy w Wieliczkach,
mogą zgłaszać się na przeprowadzenie na koszt gminy zabiegu sterylizacji bądź kastracji zwierzęcia przez
Schronisko.
§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy odbywać się będzie za pośrednictwem
Schroniska, poprzez:
a) stałe odławianie bezdomnych zwierząt na zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz.753);
b) utrzymywanie przyjętych do schroniska zwierząt w warunkach
przedmiocie przepisami;

zgodnych z obowiązującymi w tym

c) zapewnienie opieki weterynaryjnej;
d) prowadzenie kart zwierząt i znakowanie umożliwiające ich identyfikację.
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2. Odbiór, transport oraz opiekę rannych w wyniku zdarzeń drogowych zwierząt z terenu gminy zapewnia
(całodobowy dyżur) Lecznica Weterynaryjna VET-OL s.c. ul. 11 listopada 24c w Olecku.
3. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich bezdomnych wskazuje się gospodarstwo Pana
Marcina Paczyńskiego położone w miejscowości Wieliczki gm. Wieliczki.
§ 5. Kotom wolno żyjącym należy stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego
schronienia, poprzez zakup i wydawanie karmy zarządcom budynków lub społecznym opiekunom kotów
wolno żyjących, którzy zarejestrują się w Referacie Gospodarczym Urzędu Gminy w Wieliczkach.
§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie poprzez:
1) schronisko dla zwierząt, które prowadzić będzie działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte
warunki bytowania;
2) organizacje pozarządowe prowadzące akcje adopcyjne i promocyjne;
3) stronę internetową urzędu z ogłoszeniami o adopcji zwierząt.
§ 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane będzie przez lekarza weterynarii w schronisku lub
zakładzie leczniczym dla zwierząt, wskazanym przez Gminę Wieliczki.
§ 8. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone będą w budżecie gminy
Wieliczki na 2018r. Środki te wydatkowane będą w następujący sposób:
- 26.000 złotych na odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku oraz
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- 1.000 złotych na pozostałe zadania objęte Programem.

