
UCHWAtA NR XVI1/108/16 

RADY GMINY ZAPOLICE 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

w sprawie: przyjQcia Programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomnosci zwierzqt na terenie gminy Zapolice na 2016 rok. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie 
gminnym ( t . j . Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ,zmiana poz. 1045 i poz.1890 oraz na podstawie art. 11 a 
w zwigzku z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt ( t . j . Dz. U. z 2013 r. 
poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 ) po zasi^gniQciu opinii podmiotow wymienionych w 
art.11a ust 7 ustawy o ochronie zwierzat z dnia 21 sierpnia 1997 r. Rada Gminy Zapolice uchwala, co 
nastQpuje: 

§1. Przyjmuje si^ „Program opieki nad zwierzQtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci 
zwierzqt na terenie Gminy Zapolice na rok 2016 " w brzmieniu okreslonym w zatqczniku do uchwaty. 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza siQ Wojtowi Gminy Zapolice. 

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podJQcia. 

§ 4. Uchwata podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez jej wywieszenie na tablicy 
ogtoszeh w Urz^dzie Gminy Zapolice i zamieszczenie na stronach internetowych Gminy Zapolice . 
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Zatqcznik 
do Uchwaty Nr XVII/108/16 

Rady Gminy Zapolice 
z dnia 25 lutego 2016 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZfTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOSCI ZWIERZAT NA TERENIE GMINY ZAPOLICE NA ROK 2016 

Rozdziat I 
Postanowlenia ogolne 

§ 1 Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierzqt domowych, w tym w szczegolnosci do 
bezdomnych psow i kotow przebywaĵ cych w granicach administracyjnych Gminy Zapolice. 
§ 2. Ilekroc w programie jest mowa o : 
1) Gminie - nalezy rozumiec przez to Gmin^ Zapolice; 
2) Wojcie - nalezy rozumiec przez to Wojta Gminy Zapolice; 
3) Ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzqt; 
4) Wtascicielu - nalezy przez to rozumiec osob^ b^dgcg mieszkahcem Gminy Zapolice , posiadajqcq zwierz^ lub 
zwierzeta, o ktorych mowa w niniejszym programie; 
5) Opiekunie - nalezy przez to rozumiec osob ,̂ ktora sprawuje nadzor i opiek? nad zwierz^ciem na terenie 
Gminy Zapolice; 
6) Schronisku - nalezy przez to rozumiec schronisko dia zwierzqt z ktorym Gmina Zapolice ma podpisana 
umowQ § 3. Celem niniejszego programu jest: 
1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierz^tom z terenu Gminy; 
2) Zapewnienie bezpieczenstwa mieszkahcom Gminy; 
§4.1. Wykonawcami Programu sq: 
1) Gmina; 
2) Schroniska dIa zwierzqt ( na podstawie umowy podpisanej z gminq ); 
3) Organizacje spoteczne, stowarzyszenia, fundacje, ktorych statutowym celem dziatania jest przeciwdziatanie 
bezdomnosci zwierzqt we wspotpracy z organami gminy; 

2. FunkcJQ koordynatora dziatah podejmowanych w ramach Programu petni Inspektor ds. Spoteczno -
Gospodarczych Urzedu Gminy Zapolice , ktory wspotpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji 
Weterynaryjnej. 

Rozdziat II 
Dziatania dotyczqce zapobiegania bezdomnosci zwierzqt 

§ 5.1 Gmina zapewnia poszukiwanie wtascicieli dIa bezdomnych zwierzgt ( w przypadku znalezienia nowego 
opiekuna dIa bezdomnych zwierzqt , zwierzQ zostanie zaszczepione przeciw wsciekliznie na koszt Gminy ). 
2. Gmina podejmie wspotpracy z Towarzystwem Opieki Zwierzgt oraz innymi organizacjami w zakresie adopcji 
zwierzqt ze schroniska , z ktorym Urzqd ma podpisanq umowy oraz przeznaczy czysc srodkow na reklamy tych 
zwierzat. 
§ 6.1. Na terenie Gminy wprowadza siy state ( na interwencjy) wytapywanie bezdomnych zwierzat: 
2. Wytapywaniem bydg objyte bezdomne zwierzyta pozostawione bez opieki, w stosunku do ktorych nie 
istnieje mozliwosc ustalenia ich wtasciciela lub innej osoby pod ktorej opiekq dotychczas pozostawaty, a w 
szczegolnosci chore lub zagrazajgce zyciu, zdrowiu i bezpieczenstwu ludzi. 
§7. W celu nalezytego wykonania programu Gmina podpisata umowy ze schroniskiem - Hotelem DIa Zwierzqt i 
Ptactwa Domowego Longin Siemihski , Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-
Szkoleniowo- Adopcyjne, z siedzibg w todzi ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 todz , ktory zobligowany jest 
do: 
1) wytapywania bezdomnych zwierzat oraz zapewnienie im transportu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 

prawa, w szczegolnosci do postugiwania siy urzqdzeniami i srodkami nie 
stwarzajqcymi zagrozenia dIa zycia, zdrowia ani zadajqcymi cierpienie wytapywanym zwierzytom; 

2) zapewnienia pomieszczeh do przetrzymywania bezdomnych zwierzqt w odpowiednich warunkach z 
zabezpieczeniem przed negatywnym wptywem czynnikow atmosferycznych tj. deszcz, snieg, stohce, wiatr. 



odpowiednim oswietleniu, na oddzieleniu zwierzqt agresywnych od zwierzat nie przejawiaĵ cych takiej 
cechy; 

3) wyzywienia bezdomnych zwierzat w sposob polegajqcy na dostarczeniu im codziennej porcji zywnosci 
przeznaczonej dIa zwierzat, ktora bydzie odpowiadac zapotrzebowaniu zywieniowemu dIa danego 
zwierzycia zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie zasadami; 

4) poszukiwania i pozyskiwania osob chytnych do zaopiekowania siy bezdomnymi zwierzytami w sposob 
polegajqce na zabraniu bezdomnych zwierzqt przez te osoby do swojego miejsca pobytu oraz do 
weryfikowania tych osob przez pryzmat posiadania przez te osoby predyspozycji i warunkow do 
zaopiekowania siy danym zwierzyciem (w szczegolnosci do informowania tych osob o danym 

zwierzyciu, 
instruowania ich o zasadach opieki nad danym zwierzyciem, o jego potrzebach, nawykach i 

zwyczajach); 
5) zawierania na pismie pod rygorem niewaznosci umow cywilnoprawnych na podstawie ktorych osoby 

okreslone w punkcie poprzedzajqcym bydq przyjmowac zobowigzanie do zaopiekowania siy 
bezdomnymi zwierzytami w sposob polegajqcy na zabraniu bezdomnych zwierzat przez te osoby do 
swojego miejsca pobytu, przechowywania tych umow i prowadzenia ich ewidencji oraz okazywania 
umow i ewidencji na kazde z^danie osob upowaznionych przez Zamawiajgcego; 

6) prowadzenia ewidencji bezdomnych zwierzat w sposob polegaĵ cy na opisaniu danego zwierzycia 
(gatunek, masc i oznakowanie) daty jego przyjycia, historii jego pobytu, danych dotyczqcych 
prowadzonych szczepieh i zabiegow weterynaryjnych, daty opuszczenia hotelu z podaniem przyczyny 
opuszczenia hotelu, w przypadku smierci zwierzycia podanie przyczyny smierci; 

7) oznaczenia numerem identyfikacyjnym przebywajqcych w hotelu zwierzat poprzez chipowanie; 
8) prowadzenie dokumentacji fotograficznej bezdomnych zwierzat (w szczegolnosci na cyfrowych 

nosnikach danych) i przekazywanie jej Zamawiajqcemu (w cî gu 7 dni od wylapania zwierzycia) w celu 
umieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiajqcego; 

9) raz na kwartat przekazywania Zamawiajqcemu dokumentacji fotograficznej wszystkich bezdomnych 
zwierzqt bydqcych wiasnoscig Gminy Zapolice, na cyfrowych nosnikach danych, z datg ich wykonania; 

10) bezzwiocznego informowania osoby upowaznionej przez Zamawiajqcego o zabraniu danego 
bezdomnego zwierzycia przez dana osoby do swojego miejsca pobytu; 

11) zapewnienia opieki weterynaryjnej w tym w szczegolnosci: ..^ 
a) przeprowadzenie 14 dniowej kwarantanny danego zwierzycia, 
b) podanie srodkow farmaceutycznych w celu usuniycia pasozytow wewnytrznych 

i zewnytrznych, 
c) podanie srodkow farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami lekarza 

weterynarii dIa danego zwierzycia, 
d) zapewnienia opieki lekarza weterynarii zwierzyciu w sposob polegajqcy na podejmowaniu w 

kazdym czasie wszelkich niezbydnych czynnosci w celu zabezpieczenia go przed zagrozeniem dIa 
jego zycia, zdrowia i zastosowaniem leczenia w celu powrotu do jak najpelniejszego zdrowia i 
odzyskania jak najpeiniejszej sprawnosci, , 

e) sterylizacjy albo kastracjy zwierzqt przyjytych do schroniska, 
f) usypianie slepych miotow; 
§8.1.Gmina zapewni opieky weterynaryjny w przypadkach zdarzeh drogowych z udziaiem bezdomnych 

zwierzqt ,poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej 
zwierzytom bezdomnym z terenu gminy Zapolice. 

2. Zasady catodobowej opieki weterynaryjnej wynikajq z zawartej z lekarzem weterynarii umowy, 
okreslajqcej szczegoiowe zasady sprawowania opieki. 

3. Lekarzem Weterynarii zapewniajycym opieky weterynaryjny w przypadku zdarzeh drogowych z 
udziatem bezdomnych zwierzyt z terenu Gminy Zapolice jest lekarz weterynarii Wiestaw Osiecki , ktory 
prowadzi dziatalnosc gospodarczy pod nazwy Wiestaw Osiecki Firma Ustugowo -Handlowo-Doradcza „ MINI-
MAX " z siedziby w 98-170 Widawa ul. Mickiewicza 37 

4. Za podejmowanie dziatah w powyzszym zakresie ze strony Urzydu Gminy odpowiedziaini sy : 
inspektor ds. spoteczno -gospodarczych oraz inspektora ds. obronnych , zarzydzania kryzysowego i drog ( w 
przypadku udziatu w zdarzeniu wiykszej ilosci zwierzyt lub innych zdarzeh losowych ). 

§9.1. Gospodarstwem rolnym przyjmujycym i zapewniajycym opieky bezdomnym zwierzytom 
gospodarskim z obszaru Gminy Zapolice jest „Gospodarstwo Rolne " Adam Laskiewicz w Strohsku. 

2. W przypadkach incydentalnych kierowanie zwierzqt do gospodarstwa rolnego odbywac siy bydzie 
na zasadach uprzednio ustalonych z sottysami danych sotectw na terenie Gminy. 



3. W momencie umieszczenia zwierzyt w gospodarstwie rolnym Gmina podejmie starania w zakresie 
znalezienia nowego wiasciciela dIa tych zwierzyt 

Rozdziatlll 
Opieka nad bezdomnymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§10. Gmina sprawuje opieky nad kotami bezdomnymi, w tym ich dokarmianie poprzez: 
1) poszukiwanie nowych opiekunow; 
2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania ; 
3) w miary mozliwosci zapewnienie miejsca schronienia, w szczegolnosci na okres zimowy. ( Gmina ma 
podpisany umowy, na wyiapywanie takze bezdomnych kotow, jesli zaistnieje taka koniecznosc ) 
4) za wszystkie sprawy zwiqzane z powyzszymi zadaniami odpowiedzialny bydzie pracownik Urzydu Gminy 
Zapolice na stanowisku - inspektora d/s. spoteczno - gospodarczych . 

Rozdziat IV 
Postanowlenia kohcowe 

§11. Koszty realizacji zadah okreslonych w niniejszym programie ponosi Gmina ze srodkow zabezpieczonych na 
ten eel w budzecie na 2016 rok w wysokosci: 110 000,00 zt 
w tym : 107 000,00 zt na swiadczenia ustug bydycych przedmiotem umowy z Hotelem DIa Zwierzgt, 
2 000,00 zt - szczepienia przeciwko wsciekliznie ( w przypadku znalezienia nowego opiekuna dIa bezdomnych 
zwierzyt oraz reklamy zwierzyt ze schroniska , 1 000,00 zt na dokarmianie i opieky bezdomnych kotow (jezeli 
takie bydy). 
§ 12. Nadzor nad realizacjg obowiyzkow wynikajycych z niniejszego Programu sprawuje Wojt Gminy Zapolice. 
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