Projekt

UCHWAŁA NR ................./2018
RADY MIEJSKIEJ
W PARCZEWIE
z dnia ................. 2018 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Rada Miejska
w Parczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew na rok 2018 w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .............../2018 RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew na 2018 r.

Stosownie do art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), rady gmin zobowiązane są do określenia corocznie
w drodze uchwały, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew
na 2018 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem
realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt
Opracowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew na rok 2018 pozwoli na stopniowe
zmniejszanie populacji bezdomnych psów i polepszanie warunków życia bezdomnych
zwierząt oraz wolno żyjących kotów, przez co należy rozumieć koty urodzone i żyjące na
wolności w ekosystemie miasta lub wsi. Program zapewni zwierzętom, które ucierpią
w
wyniku
zdarzeń
drogowych
niezwłoczną
pomoc
lekarza
weterynarii,
a zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utracą swoje dotychczasowe
schronienie – zagwarantuje miejsce w gospodarstwie rolnym.
Projekt programu uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii. Został
również przekazany do zaopiniowania Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami
w Polsce, z siedzibą w Lublinie, którego statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz
dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze Gminy Parczew.
Projekt uchwały zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Parczewie z informacją o możliwości zaopiniowania go w określonym terminie.
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Załącznik
do uchwały Nr ........... /2018
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia .............. 2018 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE
GMINY PARCZEW NA ROK 2018

Wprowadzenie

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Parczew na rok 2018, zwany dalej Programem obejmuje określenie
celów oraz zadań realizowanych w roku 2018 w ramach Programu wraz ze wskazaniem
realizujących je podmiotów.
Cele Programu
§ 2. Celem Programu jest:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt;
3) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt;
4) propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt, w szczególności psów
i kotów, a także adopcji zwierząt.
Zadania w ramach Programu

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

§ 3. W ramach Programu Gmina Parczew realizuje następujące zadania:
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
odławianie bezdomnych zwierząt;
sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
usypianie ślepych miotów;
zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym;
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

Wykonawcy Programu
§ 4. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:
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1) Gmina Parczew – Urząd Miejski w zakresie koordynowania zadań realizowanych
w ramach Programu;
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów reprezentowane
przez Małgorzatę Jadwigę Szumiło – właściciela w zakresie odławiania oraz
przyjmowania odłowionych zwierząt – na podstawie umowy zawartej z Gminą;
1) Gabinet Weterynaryjny, Parczew ul. Lipowa 58, w zakresie świadczenia usług
weterynaryjnych – na podstawie umowy zawartej z Gminą w zakresie zadania
wymienionego w § 3 pkt 8;
2) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt współpracujące z Gminą Parczew;
3) Mirosław Cabaj, 08-110 Siedlce, ul. Świętojańska 5 – na podstawie umowy podpisanej
z Gminą w zakresie zadania wymienionego w § 3 pkt 8 (w przypadku zabicia zwierzęcia
w wyniku zdarzenia drogowego);
4) gospodarstwo rolne Marcina Wróblewskiego położone w miejscowości Jasionka nr 77,
21-200 Parczew - w zakresie zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 5. 1. Gmina Parczew zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów w celu zapewnienia im
bezterminowej opieki do czasu ich adopcji.
2. Schronisko zapewnia opiekę poprzez właściwe żywienie, optymalne warunki bytowania
i pielęgnację oraz opiekę weterynaryjną w warunkach wymaganych przepisami prawa.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 6. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Parczew realizuje się przy
współpracy Gminy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają;
2) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów, deklarujących pomoc;
3) leczenie zwierząt chorych i rannych na mocy umowy zawartej z lekarzem weterynarii;
4) prowadzenie rejestru społecznych opiekunów zwierząt przez Urząd Miejski
w Parczewie.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 7. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały
się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub
innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w zależności od zaistniałej
potrzeby z urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne każdego, kto stwierdzi istnienie
zagrożenia zdrowia lub życia.
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3. Czynności odławiania bezdomnych zwierząt prowadzone są przez pracowników
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów, wyłącznie przy
użyciu specjalistycznego sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla ich życia
i zdrowia.
4. Odłowione zwierzęta przewożone są przez pracowników Schroniska
i przetrzymywane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze,
21-100 Lubartów.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§ 8. 1. W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt oraz poprawy warunków
bezpieczeństwa na terenie Gminy Parczew wprowadza się obligatoryjną sterylizację albo
kastrację bezdomnych zwierząt doprowadzonych do schroniska dla zwierząt
z terenu Gminy Parczew, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do
wykonania tych zabiegów.
2. Gmina Parczew realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów.
3. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane są wyłącznie przez lekarza weterynarii.
Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych
§ 9. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych realizowane jest przez
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów.
2. Gmina umieszczać będzie informacje o zwierzętach potrzebujących opiekuna na
stronie internetowej www.parczew.com, oraz na tablicach informacyjnych zlokalizowanych
na terenie Gminy Parczew.
Usypianie ślepych miotów
§ 10. 1. Zabiegi usypiania ślepych miotów dokonywane są przez lekarza weterynarii
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów.
2. Zabiegi uśpienia ślepych miotów przeprowadza, w uzasadnionych przypadkach lekarz
weterynarii, w ramach zleconych usług weterynaryjnych.
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie
rolnym
§ 11. 1. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego
w miejscowości Jasionka nr 77, 21-200 Parczew.
2. Koszty utrzymania i zapewnienia opieki lekarskiej zwierząt ponosi Gmina Parczew do
czasu znalezienia właściciela zwierzęcia lub nowego właściciela.
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Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 12. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w wyniku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, na terenie Gminy Parczew realizuje lek. weterynarii Norbert Nowacki, ul. Lipowa
58, 21-200 Parczew.
2. Odbiór tkanki zwierzęcej kategorii 1 i 2 zwierząt zabitych w wypadkach drogowych
dokonuje Mirosław Cabaj, 08-110 Siedlce, ul. Świętojańska 5.

Finansowanie Programu
§ 13. Na realizację Programu na rok 2018 planuje się kwotę – 51.000,00 zł, przeznaczoną
na:
1) zadania realizowane przez schronisko – 36.000,00 zł;
2) realizację umowy w zakresie opieki weterynaryjnej – 12.500,00 zł;
3) zakup karmy na dokarmianie wolno żyjących kotów – 1.000,00 zł;
4) pokrycie ewentualnych kosztów zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich –
1.500,00 zł.
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