UCHWAI,A NR XXXI/23 T/20I7
RADY MIEJSKIEJ
W PARCZEWIE
z dnia 15 marca 2017 r.

w

sprawie Programu opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomno5ci zwierzqt na terenie Gminy parczew
na 2017 rok
Na podstawi.
11' 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (Dz' IJ. z 2016
r. poz. 446,2 p62n.'zm.) oraz art. lla ust. I ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierzEt(Dz. U. 22013;. pol.856,
zpo2n.zm.) Rada Miejska
w Parczewie uchwala, co nastgpuje:

$ 1' Przyjmuje sig Program opieki_nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoSci zwierzEt na terenie Gminy Parczew na rok 2017
w bizmieniu stanowi4cym
zalqcznik do niniej szej uchwaly.

$ 2.

wykonanie uchwal y powierza sig Burmis trzowi p arczewa.

$ 3. Uchwala wchodzi

w

Zycie z dniem podjgcia.

,odnic
w

Naurniuk

UZASADNIENIE
DO UCHWAI,Y NR XXXI/231 I2OI7 RADY MIEJSKIEJ W
PARC ZEWTE
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie przyjgcia Programu opieki nad ztierzetami bezdomnymi
oraz zapobiegania
bezdomnoscizwierzqt na terenie Gminy parczew na2017 r.

Stosownie do art. 1la ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierzEt
(Dz'-U ' z 2013 t' poz. 856, z po1n. zm.), rady gmin
zobo *i4run" s4 do okreslenia corocznie

programu opieki nad-zwierzgtarni bezdomnymi oraz zapobiegania

I^_11*:,lt]1r,
Dezoomnosct zwterz4t.

W zwi4zku z powy2szym przygotowany zostal Program opieki nad. zwierzgtami
bezdomnymi otaz zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt na terenie
Gminy parczew
na 2017 r', kt6ry stanowi zal4cznik do niniejszej uchwaly.
obejmuje on swoim zakresem
r ealizacj g takich zadart jak:
1) zapewnienie bezdonmym zwierzEtommiejsca w schronisku dla zwierzEt;
2) opiekg nad wolno 2yj4cymikotami, w tym ich dokarmianie;
3) odlawianie bezdomnych zwierz4t;
4) obligatoryjn4 steryrizacjg albo kastracjg zwierzqtw schronisku;
5) poszukiwanie wla6cicieli dla bezdomiych zwieizEt;
6) usypianie Slepych miot6w;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla zwierzEt
gospodarskich;
8) zapewnienie calodo bowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzendrogowych
z

udzialem zwierzqt

opracowanie Programu opieki nad zwierzgtarni bezdomnymi
oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Parczei na rok
2017 pozwoli na stopniowe
zmniejszanie populacji bezdomnych ps6w i polepszanie
warunk 6w zycia bezdomnych
zwieru4t oraz wolno zyjqcych kot6w, przez co naleiy rozumie6
koty urodzone i 2yj4ce na
wolnosci w ekosystemie miasta lub wsi.
zapewni
zwierzgtom, kt6re ucierpi4
.Program

w wyniku zdarzen drogowych niezwlocznq pomo c lekarza weterynarii,
a zwierzgtom gospodarskim, kt5re z rohnych przyczyn utrac4 swoje dotychczasowe
schronienie - zagwarantuje miejsce w gospodaistwie ,oirryn,.
Projekt programu uzyskal pozytyrvnq opinig Powiatowe go
Lekarua
r6wnie2 przekazany do zaopiniowania iowarzystwu opieki Weterynari i. Zostal
w Polsce, z siedzibq w Lublinie, kt6rego statutowym celem jest ochronad Zwierzgtami
na zwierzqt oraz

dzieraawcomi zarzqdcom obwod6w lowiecki ch, dzia?ij1cym
na obszarzeGminy parczew.
Projekt uchwaly zamieszczono r6wniez na stronie internetowej
uizgdu Miejskiego
w Parczewie z informacj4o mo2liwoSci zaopiniowania go
w okreslonym te.minie.
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Zal4cznlk
do uchwaty Nr XXXV23 tll2}t7
Rady Miejskiej w Parczewie
zdnia l5 marca 2017 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIER.Z\TAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSfl ZWIFjRZ4T NA TERENIE
GMINY PARCZEW NA ROK 2017
Wprowadzenie

S 1' Program opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno6ci
zwierz4t na terenie Gminy Parczew na rok 2017, zwany dalej Progru-.o"bejmuje okreslenie
cel6w oraz zadan realizowanych w roku 2017 w ramacfr Proframu
*r*"
," wskazaniem
r ealizuj 4cych j e podmiot6w.
Cele programu

1)
2)
il
4)

$ 2. Celem Programu jest:

zapewnienie opieki nad zwierzgtami bezdomnymi

zdnia2l sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt;

w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy

zapobieganie bezdomn olci zwierzqt;
zmniejszanie populacji bezdomny ch zwierz4t;
propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczoSci zwierzqt,
i kot6w, atak2e adopcji zwierz4t.

w

szczeg6lnosci ps6w

Zadania w ramach programu

$ 3.

w

ramach Programu Gmina parczew rearizujenastEpuiQce

1) zapewnienie bezdomnym zwierzEtom miejsca w Jchronislu ' zad,ania:
2) opiekg nad wolno zyjqcymikotami, w tym ich dokarmianie;
3) odlawianie bezdomnych zwierzqt;
sterylizacjg albo-kastracjE zwierziltw schroniskach dla zwierzqt;
!)
5) poszukiwanie wla5cicieli dla bezdomnych zwierzqt;
6) usypianie Slepych miot6w;
7) zapewnienie miejsca_dlazwierziltgospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym;
8) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkich- zdarzeri drogowych
z udzialem zwierz4t.

Wykonawcy Programu
$ 4. Realizacjg zadanw ramach programu prowadz4:

J

1)
2)
1)
2)
3)
4)

Gmina Parczew

- Uruqd Miejski w zakresie koordynowania zadah realizowanych
w ramach Programu;
Schronisko dla Bezdomnych ZwierzEt Nowodw6r, 2l-lOO Lubart6w
reprezentowane
przez Malgorzatg Jadwigg Szumilo wlaSciciela w zakresie odlawiania
oraz
przyjmowania odlowionych zwierzqt napodstawie umowy zawartej
z Gminq;
Gabinet weterynaryjny, Parczew ul. iipo*u 58, w zakresie Swiadczenia
uslug
weterynaryjnych - na podstawie umowy zawartej z GminE w zakresie
zadaria
wymienionegow$3pkt8;

organizacje spoleczne, stowarzyszenia, f,rndacje, kt6rych statutowym
celem dziatrania jest
ochrona zwierzEt wsp6lpracuj 4ce z Gmin p arczew
4
;
Miroslaw Cabaj, 08-110 Siedlce, ul. Swigtojafska 5 na podstawie umowy podpisanej
z Gmin4 w zakresie zadania wymienionego w 3 pkt 8 (w przypadku zabic
ia zwilrzgcii
$
w wyniku zdarzenia drogowego);
gospodarstwo rolne Marcina Wr6blewskiego polo2one w miejscowoSci
Jasionka nr 77,
2l-200 Parczew - w zakresie zapewnienia miejsca dla zwierzqtgospodarskich.

Zapewnienie bezdomnym zwierzgtom miejsca w schronisku dla zwierzqt

S 5' 1' Gmina Parczew zapewnia bezdomnym zwierzgtom miejsca w Schronisku dla
Bezdomnych Zwieruqt w Nowodworze, 2l-100 Luban6w
w celu zapewnienia im
bezterminowej opieki do czasu ich adopcji.
2' Schronisko zapewnia opiekg poprzezwlaSciwe zlr,vienie, optymalne
warunki bytowania
i pielggnaci g oraz opiekg weterynaryin4 w warunkach wymaganych przepisami
prawa.
opieka nad worno ryjqcymi kotami, w fym ich dokarmianie
$ 6' 1' opiek9 nad wolno zyjqcymi kotami na terenie Gminy Parczew realizuje sig przy
wsp6lpracy Gminy z organizacjami spolecznymi, kt6rych statutowym
celem dzialania jest
ochrona zwierz4t.
2. opieka nad wolno zyi}cymikotami, o kt6rej mowa w ust. 1 obejmuje:
ustalenie miejsc, w kt6rych przebywaj4,
1) zapewnienie
2)
dokarmi ania przy udziale spolecznych opiekun6w, deklaruj
4cych pomoc;
3) leczenie zwierz4t.chorych i rannych na mocy umowy zawartej zlekarzemweterynarii;
4) prowadzenie rejestru spolecznych opiekun6w zwierzqt przez lJrzqd Miejski
w Parczewie.
Odlawianie bezdomn y ch rwierz1t
S 7' 1' odlawianiu podlegaj4zwierzEta domowe i gospodarskie, kt6re uciekly, zabl4kaly
sig lub zostaly porzucone ptzez czlowieka, a nie istnieje mozliwoSi
ustalenia wlaSciciela lub
innej osoby, pod kt6rej opiek4 zwierzE dot4d pozostawilo.
2' odlawianie bezdomnych zwierzEt piowadzone bgdzie w zalehnoSci od zaistnia\ej
potrzeby z urzgdu otaz na zgloszenie interwencyjne kazdego,
kto stwierdzi istnienie
zagro2enia zdrowia lub zycia.

4

3'

CzynnoSci odlawiania bezdomnych zwierzqt prowadzon e sq przez pracownik6w
schroniska dla Bezdomnych zwierzEt w Nowodworze, 21-100
Lubartbw, wylycznie przy
sprzgtu, kt6ry nie stwarza zagrozenia dla
zycia
Ii:I::-.,^tpecjalistycznego
ZOrOWla.

ich

i

4' odlowione zwieruEta przewolone s4 przez pracownik6w Schroniska
przetrzymvwane w Schronisku dla Bezdomnych zwieru4t
w Nowodworze,

2l-100 Lubart6w.

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zvvierz4tw schroniskach dla
nnierzqt

$ 8' 1' W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierzqt oraz poprawy warunk6w
bezpieczehstwa na terenie Gminy Purcre* wprowadza
sig obligatoryjn4
kastracjg bezdomnych zwierzqt doprowadzonych do ,.hroni.kusterylizacjg albo
dla zwierzqt
z terenu Gminy Parczew, z wyj4tkiem zwieruEt, u kt6rych istniej4 przeciwwskazania
d,o

wykonania tych zabieg6w.

2' Gmina Parczew

realizuje obligatoryjn4 sterylizacjg albo kastracjg zwierzEt

w Schronisku dla Bezdomny ch zwierzqtw Nowtdw orze, 2l -l o0
3' Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane sq-wyl4cznieLubart6w.
przezlekarzaweterynarii.
poszukiwanie wrascicieri
dra zu,ierz4t bezdomnych

$ 9' l ' Poszukiwanie nowych wlascic_ieli dla zwierzqtbezd.omnych realizowane jest
przez
Schronisko dla Bezdomnych Zwierz4t w Nowodworze, )t-rc0
Lubart6w.
2' Gmina umieszcza(, bgdzie informacje o zwierzgtach potrzebuj4cych opiekuna na
stronie internetowej www.parczew.com, oraz na tablicaci,
irrfo.-u.yjnych zlokalizowanych
na terenie Gminy Parczew.

Usypianie Slepych miotriw

S 10'

l'

zabiegi usypiania Slepych miot6w dokonywane s4 przez lekarza
weterynarii
w schronisku dla Bezdomny ch zwierzqtw Nowodwo rze',21_700
Lubart6w.
2' zabiegi uspienia slepych miot6w przeprowa dza, w uzasadnion ych przypadkach lekarz
weterynarii, w ramach zleconych uslug weterynaryjnych.
Zapewnienie miejsca dla rwierz4t gospodarskich we wskazanym
gospodarstwie
rolnvm

$ 11' 1' Bezdomne zwierzEta gospodarskie przewolone bgd4 do gospodarstwa rolnego
w miejscowoSci Jasionkanr 77,21-200 parczew.
2' Koszty tttzymania i zapewnienia opieki lekarskiej zwierzqtponosi Gmina parczew
do
czasu znalezienia wlascic iel a zwierugcia lub nowe go
wlaiciciela.

5

Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w prrypadka
ch zdarzefrdrogorvych
z udzialem rwierzqt

$ 12' 1' calodobow4 opiekg weterynaryjn4 w wyniku zdarzen drogowych z udzialem
zwierzqt, na terenie Gminy Parczew reaiizu.le"lei..
*eterynarii Norbert NJ*u.t i, ul. Lipowa
58,21-200 Parczew.

2'

odbi6r tkanki
1wler|ecei kategorii I.i II zwier,,4t zabitych w wypadkach drogolvych
dokonuje Miroslaw cabaj,0g-1r0
siedlce, ur. swigtojJrtu s.
Finansowanie programu

na:

$ 13' Na realizacjE Programu na rok 2017 planuje sig kwotg

-

51.500,0 o

zl,

przeznaczonq

1) zadartia realizowane przez schronisko _ 36.000,00
2) realizacjg umowy w zakresie opieki weterynaryj nejzl; 12.500,00 zr;
3) zakup karmy na dokarmianie worno zyiacych[oto* - r.500,00 zl;
4) pokrycie ewentualnych koszt6w ,up"*ri"ria miejsca
dla zwierz4t gospodarskich
1.500,00 zl.
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