
UCHWAŁA NR X['a266ll4

RADY GMINY RnŃsKA wIEŚ
z dnia 23 kwietnia20l4 r.

w sprawie prryjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności rłvierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sattotządzie

gminnym (t.1. Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645, 1318.), art. IIa ustawy z drtta 21 sierpnia

1997 r. o ochronie mvierząt (tj.Dz.U. zŻ013 r. poz.856, z20l4 r., poz.29.) uchwala się,

co następuje:

s1.
Przyjmuje Się Program opieki nad zwienętani bezdomnymi otaz zapobiegania

bezdomności rwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2014 roku w brzmieniu

określonym w załącztiku do niniejszej uchwaĘ.

$2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

$3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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PRoGRAM oPlEKI NAD zWlERzĘTAMl
BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA

BEzDoMNoŚcl zWlERzĄT
DLA GMINY REŃSKA WIEŚ

Załącznik do Uchwały Nr XLI/266114
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Reńska WieŚ 2014 r.
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ochronie zwierząl (Dz. U. z dnia 30 lipca 2013
r. poz. 856 ( tekst jednolity) oraz ustawy z 13 września 'tgg6 r. o utzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz'U z2013r. poz. 1399)' Rada Gminy do 31 marca kazdego roku
zobowiązana jest do uchwalenia programu opieki nad zwiezętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności na podstawie projektu pzygotowanego przez Wójta Gminy
Reńska Wieś.

Celem programu jest:

Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt'

W Programie wskazano równiez realizatorÓW poszczególnych zadan oraz wysokośó środków
finansowych planowanych na ich realizację'

W celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi pzewiduje się realizację
następujących zadań:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwienąt

Przez schronisko dlazwierząt rozumie się placówkę przeznaczoną dla bezdomnych zwierząt
domowych (głównie psów i kotów), w której otoczone są one podstawową opieką.
Do podstawowych form opieki świadczonej przez schroniska dla bezdomnych zwieząt
nalezy zabezpieczenie zwierzętom bezpiecznego schronienia, pożywienia, podstawowej
opiekiweterynaryjnej oraz pomoc w znalezieniu nowych opiekunów.

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Reńska Wieś będą kierowane do schroniska
dla bezdomnych zwierząt, prowadzonego pęez Miejskie Składowisko odpadów
w Kędzierzynie-KoŹlu na podstawie zawańego w dniu 19 września 2011 r. Porozumienia
pomiędzy Gminą Kędzierzyn-KoŹle a Gminą Reńska Wieś.

Zbieranie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez specjalistyczną firmę, działającą
w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o ochronie
zwierząt - za pomocą specjalistycznego sprzętu, ktÓry nie będzie stwarzał zagrozenia dla
Życiai zdrowia zbieranych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

W schronisku, W którym Gmina umieściła bezdomne zwierzęla, powinien istnieć punkt
i nform acyj ny ws kaz ujący m iejsce po bytu przekazany ch zwierząt.

Schronisko powinno posiadaÓ aktualną umowę z lekarzem weterynarii na świadczenie
kompleksowej obsługi weterynaryjnej nad zwierzętami przyjmowanymi i przebywającymi
w schronisku oraz umowę z podwykonawcą na odbiór zwierząt uśpionych lub padłych
w schronisku.

2. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

KoĘ wolno Żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wywozić,
ani utrudniać im bytowania w danym miejscu.

Gmina otoczy opieką wolno Żyjące koty, pozostawiając je jednocześnie na wolności. opieka
będzie polegać przede wszystkim na dokarmianiu takich kotów w miejscu ich bytowania.
Ponadto Gmina w swoich działaniach, w zaleŻności od posiadanych środków finansowych,
uwzg|ędni sterylizację i kastrację dojrzałych płciowo osobników, co przyczyni się do
og raniczenia populacji tych zwierząt.
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Zabiegi takie wykonywać będzie lekarz weterynarii, z ktÓrym Gmina podpisze umowę.
Skierowania na zabiegi będą wydawane W zależności od potrzeb oraz możliwości
finansowych Gminy.

3. odławianie bezdomnych zwienąt

odławianie zwierząI bezdomnych jest moŻliwe tylko w przypadku, gdy istnieje możliwośÓ
zapewnienia odłowionym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt' odstępstwem są
odłowione zwiezęta, ktÓre stwazają poważne zagroŻenie dla ludzi lub innych zwierząt'

odławianie zwierząt będzie się odbywało na zasadach okreŚlonych Rozporządzeniem
MsWiA w spawie zasad i warunkÓw wyłapywania bezdomnych zwierząt z dnia 26 sierpnia
1998 r. (Dz.U' Nr 116, poz.753) - pzez osoby przeszkolone w zakresie obchodzenia się ze
zwierzętami, za pomocą specjalistycznego sprzętu tak, aby działania te nie stwarzały
zagrożenia dla bezpieczeństwa wykonujących je osÓb, jak rÓwnieŻ dla zdrowia i Życia
odławianych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.
Transpoń odłowionych bezdomnych zwierząt będzie się odbywać pojazdami
przystosowanymi do ich transportu. Podczas odławiania itranspońu, W razie potrzeby będzie
zapewniona opieka weterynaryjna.

Dla odłowionych zwieząt będzie zabezpieczone miejsce w schronisku, wyzywienie, opieka
weterynaryjna zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wyłapane zwierzęta
umieśzczane będą w schronisku dla zwierząt bezdomnych, prowadzonym pEez Miejskie
Składowisko odpadów w Kędzierzynie-KoŹlu.
Zabezpieczenie miejsca w schronisku dla zwieuąt będzie podyktowane każdorazowo
potzebą zapewnienia opieki bezdomnemu zwierzęciu, które w danej chwili będzie jej
wymagało, kierując się przede wszystkim dobrem zwierząt.

4. obligatoryina steryIizacja albo kastracja zwienąt w schroniskach dla zwieruąt

Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta, ktÓre zostaną
odłowione z terenu gminy. Zabiegi pzeprowadzane będą w schronisku, do którego trafią
wyłapane zwierzęta.

5, Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwienąt

W Uzędzie Gminy oraz w schronisku załoŻony zostanie punkt informujący o możliwoŚci
adopcjiznajdujących się tam anłierząt. Na stronie internetowej gminy zostaną umieszczone _
w miarę posiadanych informacji - zdjęcia i inne dane dotylzące wyłapanych zwierząt.
lnformacje wywieszane będą rÓwnież na tablicach ogłoszeń W poszczególnych sołectwach
oraz zamieszczane w lokalnej prasie.

W przypadku, gdy któryś z mieszkańców Gminy zadeklaruje, Że przyjmie bezdomne zwierzę
do swojego gospodarstwa zanim zostanie ono umieszczone w schronisku, wtedy Gmina
pokrywa 10Oo/o kosztÓw związanych z usługą weterynaryjną (odrobaczenie, zaszczepienie).
Gmina może równiez zaproponowaĆ jednorazową pomoc - np. zakup budy, kojca lub karmy
dla zaadoptowanego zwiezęcia.

Gmina prowadzić będzie równiez akcje edukacyjne, zachęcające do zaopiekowania się
bezdomnym psem lub kotem' Edukacja odbywać się będzie za pomocą mediÓw oraz przy
o kazji organ izowanych festynów.

6. Usypianie ślepych miotów

W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt Gmina moŻe pokrywać koszty uśpienia
ślepych miotów, dla których nie ma mozliwoŚci zapewnienia nowych właścicieli. Zabieg
p rze p rowad za wyłącznie wyĘpow any lekarz wete ryn a rii n a zlece n ie G m i ny.
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7' Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dta zwierząt
gospodarskich

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które:
al zostaĘ czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Wójta
Gminy ze względu na traktowanie ich w sposób mający znamiona znęcania się nad nimi,
b/ zostały odłowione, jako bezdomne,
wyznaczono gospodarstwo rolne o numerze identyfikacyjnym 051326705 nadanym przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zlokalizowanym W miejscowości
Większyce przy ulicy opolskiej 5, które zapewni właściwe warunki bytowania i opieki tych
zwierząt, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych.
Umieszczenie i przebywanie zwierząt w tym gospodarstwie będzie poprzedzone zawarciem
umowy z właścicielem gospodarstwa, który wyraził pisemną gotowoŚć pzejęcia zwierząt i

zapewnienia im opieki.
Zwierzęta muszą byĆ przetransportowane do tego gospodarstwa W sposób, który nie
naruszy ich dobrostanu, tzn. odpowiednio do tego celu przystosowanym środkiem transportu
oraz z zapewn ien iem obsłu g i osób posiadających stosown e pzeszkolen ie.
Zapewnienie opieki może dotyczyć nie tylko pojedynczych zwierząt gospodarskich, ale
dużych ich grup.
Do wytypowanego gospodarstwa powinny trafić wszystkie zwiezęta gospodarskie, o których

, mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ochronie zwierząt, na podstawie
decyzjiwójta'
Podstawę prawną do wydania decyzji wójta o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiego we
wskazanym gospodarstwie osoby fizycznej jest art. 7 ust' 't pkt. 2 ustawy o ocńronie
zwierząt' Decyzja podejmowana jest z uuędu po sprawdzeniu informacji od Policji, lekaza
weterynarii lub upowaznionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym
celem działania jest ochron a zwierząt.

Warunki dobrostanu zwierząt gospodarskich w miejscu ich przetrzymywania oraz podczas
transportu określają następujące przepisy prawa:

' . rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2O1O r' w sprawie
wymagań i sposobu postępowania przy utzymywaniu gatunków zwierząt
gospodarskich, dla których normy zostały okreŚlone w przepisach Unii Europejskiej
(Dz.U. nr 56 poz. 344 ze zm.).,

. lozpofządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2o1o r'
w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwterząt gospodarskich
innych niz te, dla których normy ochrony zostały określone w pźepisach Unii
Europejskiej (Dz.U. nr 116 poz.TTB),

' rozporządzenie Rady (WE) nr 112005 z dnia 22 grudnia 2OO4 r. w sprawie ochrony
zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy
64l432lEwc i 93l119^//E oraz rozporządzenia (WE) nr 1255tg7 (Dz.U. t_ sgó
z 20.12,2011).

osoby opiekujące się zwierzętami powinny wykazywać, przyjazny stosunek do zwierząt oraz
odpowiednią wiedzę w tym kierunku (ukończoną szkołę, szkolenie bądŹ doświadózenie
W pracy ze zwierzętami).

osoba pzyjmująca zwierzę musi być w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki bytowania,
tzn. musi ona posiadać miejsce, w którym będzie utrzymywane zwierzę odpowiednie do
gatunku zwierzęcia ijego potrzeb uwzględniając minimalne normy powierzchni, w zależności
od systemów utrzymania, np. pomieszczenia inwentarskie, wybieg. W przypadku zwierząt
gospodarskich powinny byÓ zachowane zasady dotyczące przemieszcżeń pomiędzy
stadami, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. osoba, ktÓra przyjńujó
zwierzę nie moze być karana za naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt.' "
Przekazanie zwierzęcia do wskazanego gospodarstwa osoby fizycznej odbywai się będzie
w formie zlecenia bez wynagrodzenia ale ze zwrotem kosztów iealizacjl zlócenia (art.' 735
i 742 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. ss, z póź'n. zm')),



W tym uwzględniony jest doraŻny zwrot kosztow weterynaryjnych, względnie zryczałtowany
zwrot kosztów utrzymania przez określony czas.

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt

W przypadku zdazenia drogowego z udziałem zwierząt, w którym zwierzę zostaje potrącone
i jest ranne, Gmina zleca lekarzowi weterynarii określenie, w jakim stanie jest zwierzę, czy
nadaje się do dalszego leczenia czy też do uśmiercenia w celu zakończenia cierpień.
Gmina będzie współdziałać w tym zakresie z lekarzem weterynarii, z którym podpisze
stosowną umowę.
Wytypowany zakład weterynaryjny powinien posiadać zaplecze, zapewniające kilkudniowe
leczenie stacjonarne rannym w wypadkach drogowych zwierzętom.
Dane teleadresowe zakładu weterynarii powinny byó ogłoszone W sposób zwyczajowo
przyjęty (np. tablice ogłoszeń na terenie gminy, strona internetowa Urzędu Gminy) tak, aby
umozliwiÓ dokonywanie powiadomień o zwierzętach rannych w wypadkach drogowych.

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, W wyniku, którego potrącone
zwierzę utraciło zycie - Gmina zawiadamia podmiot odbierający padłe zwiezęta, który
zobowiązany jest bezzwłocznie zorganizowac zbiórkę, transport ofaz unieszkodliwianie
odpadów zwierzęcych odebranych z terenu gminy.
W dniu 02stycznia 2014 r Gmina Reńska Wieś zawarła umowę z Panem Janem Piskoń
lekar7em weterynarii, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ,,Gabinet
Weterynaryjny Jan Piskoń'' z siedzibą w Stzelcach opolskich przy ul' opolskiej 32'
Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1' Zapewnienie całodobowej opiekiweterynaryjnej w przypadku zdazeń drogowych z
udziałem bezdomnych zwierząt na terenie stanowiącym własnośó gminy Reńska Wieś z
Koniecznością pzyjazdu lekaua weterynarii na miejsce zdarzenia.
2' DoraŻne uzycie aplikatura do uŚpienia rannych, zabłąkanych lub agresywne
zachowujących się zwierząt domowych i wolno zyjąoych.
3' Wykonywanie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych zw celu ratowania zycia
bezd om n ych zwieząt obejm ujących :

a/ udzielenie pierwszej pomocy,
b/zbadanie ogólnego stanu zdrowia.
4.obserwacja w gabinecie bezdomnego zwierzęcia w celu wykonania niezbędnych zabiegów
w celu ratowania Życia zwierząt-
5. Zagwarantowanie pobytu zwierzxątom dzikim uratowanym w Zagrodzie dla Zwierząt'
6' Wykonywanie zabiegów leczniczych przewidywanych do realizacjiwg zlecenia izakresu
uzgodnionego kazdorazowo z Zleceniodawcą.
7 . Eutanazja w przypadkach:
- zwierząt nieuleczalnie chorych, bardzo starych bez szansy na przeŻycie,
-zwierząt po wypadkach komunikacyjnych lub powstałych urazach zagraŻĄących ich Życiu,
- ślepych miotów
8. Przekazanie do utylizacji zwierząt podłych w czasie interwencji oraz padĘch lub
pod d a nych e uta n azj i podczas przetrzy mywa n ia.

9. PIan znakowania zwienąt w gminie

Gmina moŹe zapewniĆ właścicielom psów i kotów dofinansowanie znakowania zwierząt,
,,chipowania''. Dofinansowanie pzysługiwałoby tylko mieszkańcom Gminy Reńska Wieś, dla
zwierząt stanowiących ich własnoŚĆ, posiadających aktualną ksiązeczkę zdrowia zwierzęcia
lub ksiązeczkę szczepień.

Gmina Reńska Wieś, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, moŻe wyłonić lekaza
weterynarii, z którym zawarta będzie umowa na dokonywanie, dofinansowywanych
z budzetu Gminy, zabiegów znakowania.

10. Edukacja w zakresie achrony zwierząt
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Gmina w ramach realizacji Programu prowadzió będzie działania edukacyjne mające na celu
podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających
na właŚcicielach i opiekunach zwierząt między innymi poprzez'. ulotki, plakaty,
rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, organizowanie
konkursów oraz udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęó edukacyjnych.

Zadaniem Gminy będzie równiez zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach
z terenu Gminy do propagowania zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem
zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby
zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.

W akcję edukacyjną można zaangaŻowaÓ takze lokalne media.

11. Dodatkowe informacje o nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt

W myśl nowych przepisów, nie można puszczal psów bez mozliwości ich kontroli i bez
oznakowania umozliwiającego identyfikację właŚciciela lub opiekuna chyba, ze będzie to na
ogrodzonym terenie prywatnym. Policja, lekarz weterynarii i upoważniony pzedstawiciel
organizacji społecznej mają prawo odbierania zwierząt osobom, które się nad nimi znęcają'
Niedozwolone jest takŻe wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie
warunków atmosferycznych, które zagrazają jego zdrowiu lub zyciu, transport zywych ryb lub
ich przetrzymywanie w celu spzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemoŻliwiającej
oddychanie, utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres
wykraczający poza minimalne potzeby właŚciwe dla gatunku.
Wbścicielom psów nie wolno trzymaÓ zwierząt domowych na uwięzi dłuzej niŻ 12 godzin
w ciągu doby lub w sposób powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie' Długość
uwięzi nie moze byó krótsza niż 3 metry'
Każdy, kto napotka bezdomnego psa lub kota powinien powiadomić o tym fakcie lJrząd
Gminy lub policję.
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza zakaz spzedawania i kupowania
zwierząt domowych na targowiskach i giełdach, a takŻe zakaz prowadzenia targowisk i giełd
ze sprzedaŻązwierząt domowych. Ustawa nie dopuszcza mozliwości handlu psami i kotami
poza miejscami ich chowu lub hodowli, dodatkowo Wprowadzono zakaz rozmnazania psów
i kotów w celach handlowych , poza hodowlami prowadzonymi pod kuratelą ogólnokĘowych
organizacji społecznych (np. Związek Kynologiczny w Polsce).
Zgodnie z nową ustawą, nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
sprawuje lnspekcja Weterynaryjna. Współdziałać mogą z nią organizaĄe społeczne, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Kompetencje dotyczące postępowań
egzekucyjno - mandatowych posiada policja.

12. Środki finansowe oraz sposóÓ wydatkowania tych środków na realizację
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt

Lp. Zadanie Jednostka
wvkonuiaca

Koszt / rok
lzłl

1.
- umieszczenie zwierząt bezdomnych
w schronisku dla zwierząt
- odławiania bezdomnvch zwierzat

Schronisko,
Urząd Gminy 3960

2.
- opieka nad zwierzętami pozbawionymi
tymczasowo opieki

Pomoc sąsiedzka,
Społeczni

opiekunowie
zwierzat

brak nakładów
inwestycyjnych

3.
- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych
zwierzat

Schronisko,
Urzad Gminv

brak nakładów
inwestvcvinvch

4.
- usypianie ślepych miotów
- sterylizacja i kastracjazwierząt
- znakowan ie zł'tierzat

Lekarz weterynarii 1 000,00

bł



Lp. Zadanie Jednostka
wvkonuiaca

Koszt / rok
lzłl

5.
- umieszczenie zwierzęcia Źle
traktowanego w gospodarstwie rolnym
koszt leczenia i pobytu

Urząd Gminy 500,00

o.
- zapewnienia całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drooowvch z udziałem ał'tierzat

Lekarz weterynarii 500,00

7. - edukacia w zakresie ochronv zlierzat Urzad Gminv 500,00

8.

_ umieszczenie zwierząt bezdomnych
w gospodarstwie domowym,
- usługa weterynaryjna (odrobaczenie,
zaszczepienie),
- jednorazowa pomoc - np. zakup budy,
kojca lub karmy dla zaadoptowanego
zwierzęcia

Uząd Gminy 2500,00

RAZEM 8960,00

P RZE V.'OU \ : (-\;: .łi i : y
Rady

nzg r !{ s";y 5 7 !. {ł ł"ł łłł e' ł


