
Uchwała Nr 203 /xxx l 2073
Rada Gminy Roźwienica
z dnia 2l marca 2013 r.

w sprarł'ie przy.jgcia 
. 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnvmiza pobiega nia bezdom ności,w iirr{t ou,".* i" ó.i Jf n"'*l".i"l * 2ói:;. "'""''

Na podstawie art. l g ust. 2 pkt 15

gminnym (Dz.IJ. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
l997r. o ochroni e zwierząt ( Dz. U. z 2O03r'
RoŹwienicy uchwa.la co następuje:

usta\ły z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
z późn. zm.) i art. 1la ustawy Z dnia 2l sierpnia

Nr 106, poz. 1002' z póżn. zm.) Rada Gminv w
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' Przyjmuje się 
', 

Program opieki nad zwierzętaml otaz zapobiegarlia bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Roźwienica '' w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały'
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Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Roźwienica.

Uchwała wchodzi w życie po upływie

WojewódŻwa Podkarpackiego

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
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Załącznik do UchwaĘ Nr 20 3 / XxX t 2013
Rada Gminy Roźwienica
z ilnia 2l marca 2013 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoś ci zwierząt
na terenie Gminy Roźwienica w 2013 roku.

WPROWADZENIE

',Zwierx, 
jako istota iyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczq. Człowiek jeł

mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę"' (art. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
ochronie zwierząt).

Podstawa do podjęcia przez Rade Gminy Roźwienica uchwĄ w sprawie ,, Programu opieki
nad nłierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy\- Roźwienicą" , zwanego dalej Programem jest art. lla ustawy z dnia 21 sierpnia 1997t. o
ochronie zilerząt.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowy ch oraz zv|terząt gospodarskich.

Bezdomnośó zwierząt jest zjawiskiem społecznym' którego głównymi przyczynami są
1 ) niekontrolowan e rozrnnuŻanie,

2) porzucuńe zwierząt przez właścicielźr,

3) ucieczki zwieuąt,

4) łatwość pozyskiwania zwierząt,

5) panujące mody na dane rasy zwierząt,

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze

\- 
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Rozdział I

PosTANowIENIA oGÓLNE
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1. Ilekroó w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie, należy puez to rozumieó Urząd Gminy Roźwienica, jednostkę

organizacyjną przy pomocy której Wójt Gminy Roźwienica wykonuje zadania;

2) zwierzętabezdomne' należy przez to rozumieć zwierzętadomowe lub gospodarskie,

które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka' a nie ma



możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd

pnebywały;

3) mvierzęta domowe, należy ptzez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu' utrzymywane

przez człowieka w charakterze j e go towarzysza;

4) Program, należy przez to rozumieÓ Program opieki nad zwierzętami bezdomn}ryni

oraz zapobiegania bezdomności Zwierząt na terenie Gminy RoŹvienica w 201 3r.

Rozdzial II

CEL I ZADANIA PROGRAMU
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1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Ro źwienica

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2' Zadania pńo]rytetowe progfamu to:

1) zapewnieńe opieki bezdomn1'rn zwierzętom z tetenu Gminy RoŹwienica;

2) zmniej szenie populacj i bezdomnych zwierząt;

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy RoŹwienica;

4) edukacja mieszkańców gminy Roźwienica w zakresie humanitamego traktowania

zwierząt.

Rozdział III

REALIZATORZY PROGRAMU
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1. Rada Gminy przyjmuje' że koordynatorem Programu pełni Wójt Gminy za

pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Roźwienica.

2. Rada Gminy przyjmuj e, że realizaĄę działań dotyczących zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy RoŹwienica oraz opiekę nad zwierzętami

bezdomnymi prowadzi:

. Urząd Gminy we współpracy ze schroniskami, wolontariatem' organem

Inspekcji Weterynaryjnej:



Policja poprzez egzekwowanie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku
przez właścicieli zwiev:ąt domowych oraz innych obowiąków ustalonych w
przepisach;

Szkoły poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie humanitamego

traklowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności;

Dzierżawcy obwodów łowieckich działających na terenie grniny Ro źwientca;

Sohysi i rada sołecka.

Rozdzial IV
sPosoBY REALIZ AC Jl cELÓw PRoGRAMU
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Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie popnez:

1. odławianie bezdomnym zwietzątbędzie prowadzone Za pomocą

specjalistycznego sprzętu, który nie będzie st:watzał zagrożenia i zdrowia
zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia poprzez pracowników Referatu

Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Roźwienicy przeszkolonych i
posiadaj ących odpowiednie uprawnienia'

2' zapewnienie miejsc wszystkim zwierzętom bezdomnym, zgubionym,

wałęsającym się, pozostających bez opieki właściciela i innych działan

określonych w ustawie o ochronie zwierz ąt, zebranym z terenu Gminy
Roźwienica prowadzone będzie przez pracowników Referatu Gospodarki

Komunalnej Urzędu Gminy w Roźwienicy;

3. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych ( w

szczególności w przypadku zdarzeń drogowych ) oraz odebranych w wyniku

działań uprawnionych służb i inst}tucji, a wynikających z realizacji zapisów

ustawy o ochronie zwierząt prowadzić będzie Lecznica d|a zw\erząt lekarza
weterynarii Henryka Pindak zam. Cząstkowice 71,

4. poszukiwanie nowych właścicieli d|a zwierząt bezdomnych przeb1rłających

tymczasowo pod opieką Gminy RoŹwienica _ odb1rłać siQ będzie za pomocą

pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy, soĘsów wsi i
radnych,

a



5. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsc a dla zwierząt
gospodarskich _ oczyszczalnia Ścieków w Woli Roźwienickiej,

6. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,w tym ich dokarmianie
realizowane będzie przez:

o GminQ RoŹwienica poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym
opiekunom / karmicielom / kotów wolno żyjących,

o Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno zy1ących przy udziale
przedstawiciela Urzędu Gminy w Roźwienicy.

ss
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realżowane będzie poprzez:

1. Prowadzenie działń edukacyjnych wśród mieszkańców gminy w zakesie opieki
nad zwierzętami i humanitamego traktowania zwierząt,

ż. Wykonanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji ztilerzątbezdomnych
pozostających pod opieką Gminy ptzed przekazaniem nowym właścicielom.

3' Usypianie ślepych miotów, zgodnie z art' 1la ust' 2 pkt. 6 ustawy o ochronie
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku przep rowadza wyłącznie lekarz weterynarii w
porozumieniu z Gminą'

4. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które sąjeszcze ślepe i nie ma
możliwości zapewnienia dla nich właścicieli, lub są chore bezdomne' które uzna
lekarz weter1narii że nie rokują nadziei na wyzdrowienie, a dalsze ich zycie
przysporzyło by cierpienie i ból.

5' Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czy.'lości opisane w prrnkcie 4.
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Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy realizowane jest poprzez:
1. Egzekwowanie we wspóĘracy z inspekcją weterynaryjną obowiąku wykonania

corocznego szczepienia przeciw wściekliźnie;

2. Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa' w tym lokalnego, w zakresie
obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych przepisami o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
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Edukacja mieszkańców Gminy Roźwienica w zakresie humanitarnego traktowania
zw ierząt realizowanych b ędzie p op rzez :

1. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia do

treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska ząadn:rcń związanych z
humanitamym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami oraz
promowanie prawidłowych postaw zachowań w stosunku do zwierząt,

2. organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, osobami
'prawnymi i flzycznymi akcji, konkursów, spotkań edukacyjnych i innych form

edukacji dla dzieci i młodzieży z tereny gminy RoŹwien ica ptzy współpracy z Policją
na temat zapobiegania bezdomności, praw i obowiąków wynikających z faktu

posiadania zwierzęcia.

3. Urząd, Gminy w ramach Programu prowadzi we współpracy z odpowiednimi słuzbami

działania edukacyjne m' in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad

zvierzętarni i ich humanitamego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji a

także adopcj i zwterząt bezdomny ch'

4. spotkania wiejskie prowadzone przez soĘsów, radę sołecką otaz rozpowszechnianie

ulotek na temat zagadnień związanych z humanitamym traktowaniem zwierząt onz
ich prańdłowa opieka.

Rozdział V
ŚRouxr FINANsowE PptaEZN ACzoNE NA REALI aACJEPRoGRAMU
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1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budzetu Gminy Roźwienica.

2. w 2013 roku Gmina RoŹwienica zapewniła w budżecie kwotę 2 000 zl w tym na:

- przekazanie zwierząt do schroniska ( karma, opieka weterynaryjna, zabiegi

sterylizacji i kastracji itp.);

- wyłapywanie bezdomnych z.vu.letząt z terenu Gminy Roźwienica;

- całodobowa onieka weterynaryin^ .' -'-adku zdarzeń drogowych
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