
UCHWAtA NRXXX/187/17 

RADY GMINY ZAPOLICE 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie: przyj^cia Programu opieki nad zwierzQtami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomnosci zwierz^t na terenie Gminy Zapolice na 2017 rok. 

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

gminnym ( t . j . Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 ) oraz na podstawie art. H a w 

zwiqzku z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzgt ( t . j . Dz. U. z 2013 r. poz. 

856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266; z 2016 r. poz. 1605, poz. 2102 i poz. 1948 ) po 

zasi^gniQciu opinii podmiotow wymienionych w art.11a ust 7 ustawy o ochronie zwierzqt z dnia 2 1 

sierpnia 1997 r. Rada Gminy Zapolice uchwala, co nast^puje: 

§ 1 . Przyjmuje SIQ „Program opieki nad zwierzQtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci 

zwierzqt na terenie Gminy Zapolice na rok 2017 " w brzmieniu okreslonym w zatgczniku do uchwa+y. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza s\q 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 stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urz^du Gminy Zapolice . 
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Zatqcznik 
doUchwalyNrXXX/187/17 
Rady Gminy Zapolice 

. z dnia 30 MARCA 2017r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ^TAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOSCI ZWIERZAT NA TERENIE GMINY ZAPOLICE NA ROK 2017 

Rozdzlat I 
Postanowienia ogolne 

§ 1 Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierzgt domowych, w tym w szczegolnosci do 
bezdomnych psow i kotow przebywajgcych w granlcach administracyjnych Gminy Zapolice. 
§ 2. Ilekroc w programie jest mowa o : " 
1) Gmlnie - nalezy rozumiec przez to Gmin^ Zapolice; 
2) W6jcie - nalezy rozumiec przez to W/6jta Gminy Zapolice; 
3) Ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawQ z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzgt; 
4) Wtascicielu - nalezy przez to rozumiec osob^ b^d^cq mieszkahcem Gminy Zapolice, posiadajqcq zwierz^ lub 
zwierzeta, o ktorych mowa w niniejszym programie; 
5) Opiekunie - nalezy przez to rozumiec osobQ, 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 bezpieczehstwa mieszkancom Gminy; 
§4.1. Wykonawcami Programu sq: 
1) Gmina; 
2) Schroniska dIa zwierzqt ( na podstawie umowy podpisanej z Gminq ); 
3) Organizacje spoteczne, stowarzyszenia, fundacje, ktbrych statutowym celem dziatania jest przeciwdziatanle 
bezdomnosci zwierzqt we wspotpracy z organami gminy; 

2. Funkcj^ koordynatora dziatah podejmowanych w ramach Programu petni inspektor ds. spoteczno -
gospodarczych Urz^du Gminy Zapolice , ktory wspotpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji 
Weterynaryjnej. 

Rozdzlat II 
Dziatania dotyczqce zapobiegania bezdomnosci zwierzqt 

§ 5.1 Gmina zapewnia poszukiwanie wtascicieli dIa bezdomnych zwierzqt, poprzez bezposrednie dziatania w 
terenie jak i strong internetowg urz^du, prowadzi rejestr osob zainteresowanych adopcjq porzuconych psow i 
kotow. W przypadku ch^tnej osoby spetniajgcej wymogi zostanie zawarta umowa adopcyjna. 
2. Gmina wspotpracuje z Towarzystwami zajmujqcymi si^ Opiekg Zwierzgt oraz innymi organizacjami w 

zakresie adopcji zwierzgt ze schroniska , z ktorym Urzqd ma podpisanq umow^ oraz przeznaczy cz^sc srodkow 
na reklamQ tych zwierzqt. 
§ 6 . 1 . Na terenie Gminy wprowadza si^ state ( na interwencj^) wytapywanie bezdomnych zwierzgt: 
2. Wytapywaniem sq obj^te bezdomne zwierzeta 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 bezpieczehstwu ludzi. 
§7. W celu nalezytego wykonania programu Gmina podpisata umow^ ze schroniskiem - Hotelem DIa Zwierzqt i 
Ptactwa Domowego Longin Siemihski , Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-
Szkoleniowo- Adopcyjne, z siedzibg w tiodzi ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 tiodz , ktory zobligowany jest 
do: 
1) wytapywania bezdomnych zwierzqt oraz zapewnienia im transportu zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami 

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



2) zapewnienia pomieszczeri do przetrzymywania bezdomnych zwierzqt w odpowiednich warunkach z 
zabezpieczeniem przed negatywnym wptywem czynnikow atmosferycznych t j . deszcz, snieg, siohce, wiatr, 
odpowiednim oswietleniu, na oddzieleniu zwierzqt agresywnych od zwierzqt nie przejawiajqcych takiej 

cechy; 

3) wyzywienia bezdomnych zwierzqt w sposob polegajqcy na dostarczeniu im codziennej porcji zywnosci 
przeznaczonej dIa zwierzgt, ktora b^dzie odpowiadac zapotrzebowaniu zywieniowemu dIa danego 
zwierzecia zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie zasadami; 

4) poszukiwania 1 pozyskiwania osob ch^tnych do zaopiekowania si^ bezdomnymi zwierz^tami 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 si^ danym zwierz^ciem (w szczegolnosci do informowania tych osob o danym 

zwierzQciu, 
instruowania ich o zasadach opieki nad danym zwierzQciem, o jego potrzebach, nawykach i 

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

okreslone w punkcie poprzedzajgcym b^dq przyjmowac zobowiqzanie do zaopiekowania si^ 
bezdomnymi zwierz^tami w sposob polegajqcy na zabraniu bezdomnych zwierzqt przez te osoby do 
swojego miejsca pobytu, przechowywania tych umow i prowadzenia ich ewidencji oraz okazywania 
umbw i ewidencji na kazde zgdanie osob upowaznionych przez Gmin^; 

6) prowadzenia ewidencji bezdomnych zwierzqt w sposob polegajgcy na opisaniu danego zwierzecia 
(gatunek, masc i oznakowanie) daty jego przyjQcia, historii jego pobytu, danych dotyczgcych 
prowadzonych szczepieh i zabiegow weterynaryjnych, daty opuszczenia hotelu z podaniem przyczyny 
opuszczenia hotelu, w przypadku smierci zwierzecia podanie przyczyny smierci; 

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

nosnikach danych) i przekazywanie jej Gminie (w ciqgu 7 dni od wyiapania zwierzecia) w celu 
umieszczenia jej na stronie internetowej Gminy; 

9) raz na kwartat przekazywania Gminie dokumentacji fotograficznej wszystkich bezdomnych zwierzqt 
bedqcych wiasnosciq Gminy Zapolice, na cyfrowych nosnikach danych, z datq ich wykonania; 

10) bezzwtocznego informowania osoby upowaznionej przez Gmine o zabraniu danego bezdomnego 
zwierzecia przez dana osobe do swojego miejsca pobytu; 

11) zapewnienia opieki weterynaryjnej w tym w szczegolnosci: • 
a) przeprowadzenie 14 dniowej kwarantanny danego zwierzecia, " 
b) podanie srodkow farmaceutycznych w celu usuniecia pasozytow wewnetrznych 

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

weterynarii dIa danego zwierzecia, 
d) zapewnienia opieki lekarza weterynarii zwierzeciu w sposob polegajqcy na podejmowaniu w 

kazdym czasie wszelkich niezbednych czynnosci w celu zabezpieczenia go przed zagrozeniem dIa 
jego zycia, zdrowia i zastosowaniem leczenia w celu powrotu do jak najpeiniejszego zdrowia i 
odzyskania jak najpetniejszej sprawnosci, 

e) sterylizacje albo kastracje zwierzqt przyjetych do schroniska, 
f) usypianie slepych miotow; 
§8.1.W celu zapewnienia catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z 

udzialem zwierzqt , bedq one kierowane do : Hotelu DIa Zwierzgt i Ptactwa Domowego Longin Siemihski , 
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowo- Adopcyjne, z siedzibq w todzi ul. 
Kosodrzewiny 56 lok. 2, tel.501066519 lub ( 42) 6713449 

2. W przypadku braku mozliwosci dotarcia w krotkim czasie na miejsce zdarzeh drogowych z 
udziatem zwierzgt pracownikow schroniska ( o ktorym mowa w u s t . l ) , koordynator dzialah podejmuje decyzje 
o wezwaniu na miejsce zdarzenia drogowego, lekarza weterynarii z terenu Zduhskiej Woli, ktory bedzie miat 
mozliwosc udzielenia pierwszej pomocy zwierzeciu. 

3. Za podejmowanie dziatah w powyzszym zakresie ze strony Urzedu Gminy odpowiedziaini sq : 
inspektor ds. spoteczno -gospodarczych oraz inspektora ds. obronnych , zarzqdzania kryzysowego i drog ( w 
przypadku udziatu w zdarzeniu wiekszej ilosci zwierzqt lub innych zdarzeh losowych ) . 

§9.1. Gospodarstwem rolnym przyjmujqcym i zapewniajqcym opieke bezdomnym zwierzetom 
gospodarskim z obszaru Gminy Zapolice jest „Gospodarstwo Rolne " Adam Laskiewicz w Strohsku. 



2. W przypadkach incydentalnych kierowanie zwierzgt do gospodarstwa rolnego odbywac si^ bedzie 
na zasadach uprzednio ustalonych z sottysami danych sotectw na terenie Gminy. 

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

Rozdziatlll , 
Opieka nad wolnozyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§10. Gmina sprawuje opiek? nad kotami wolnozyjqcymi, w tym ich dokarmianie poprzez: 
1) poszukiwanie nowych opiekunbw; 
2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania ; 
3) w miar^ mozliwosci zapewnienie miejsca schronienia, w szczegolnosci na okres zimowy. ( Gmina ma 
podpisanq umow^, na wytapywanie takze bezdomnych kotow, jesli zaistnieje taka koniecznosc ) 
4) za wszystkie sprawy zwiqzane z powyzszymi zadaniami odpowiedzialny bedzie pracownik Urzedu Gminy 
Zapolice na stanowisku - inspektora d/s. spoteczno-gospodarczych tel. nr 43 8231982 wew. 31 

Rozdziat IV 
Adopcja psow i kotow 

§11.1 Gmina zastrzega sobie podJQcie decyzji o oddaniu zwierzecia do adopcji, w zaieznosci od mozliwosci 
spetnienia wymaganych wymogbw stawianych adoptujqcemu oraz jego zobowiqzania si^ do : 
a) zapewnienia zwierzeciu wtasciwej opieki, humanitarnego traktowania i wtasciwych warunkow utrzymania, 
b) zapewnienia zwierzeciu opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz stosowanie profilaktycznych szczepieh 
ochronnych i koniecznych zabiegow weterynaryjnych, 
c) w przypadku takiego wymogu- zaopatrzenia zwierzecia w obroze, 
d) zapobieganiu niekontrolowanemu ich rozmnazania, 
e) nie sprzedawania ani nie przekazywania zwierzecia innej osobie, a o jego zaginieciu lub padnieciu wraz z 
wyjasnieniem okolicznosci, powiadomic gmine. 
2. W przypadku adopcji bezdomnego psa z terenu gminy Zapolice , nowy wtasciciel otrzyma jednorazowg 
rekompensate czesci kosztow utrzymania psa w wysokosci do 500,00 zt , przeznaczonych na zakup karmy, 
akcesoriow, zabiegow weterynaryjnych lub budy dIa psa. * 
3. W przypadku adopcji wolnozyjqcego kota z terenu gminy Zapolice , nowy wtasciciel otrzyma jednorazowg 
rekompensate czesci kosztow utrzymania kota w wysokosci do 200,00 zt , przeznaczonych na zakup karmy, 
akcesoriow, zabiegow weterynaryjnych lub kojca dIa kota. : 
4. Rekompensata , o ktorej mowa w ust. 2 i 3 wyptacana bedzie jednorazowo, po podpisaniu stosownej umowy 
adopcyjnej i przedstawieniu faktury za zakup akcesoriow dia psa, ewentualnie wykonania zabiegow 
weterynaryjnych. Wtasciciel ma trzy miesigce na realizacje rekompensaty, liczone od dnia podpisania umowy 
adopcyjnej. 
5. Wprowadza sie ograniczenie wysokosci rekompensaty do kwoty 1 500,00 zt lub 600,00 zt na jednq rodzine, 
ktora moze adoptowac maksymalnie trzy psy lub trzy koty, w ramach niniejszego programu. 
6. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli warunkow, w jakich przebywajq adoptowane zwierzeta. 
7. W przypadku, gdy kontrola wykaze , ze ktorys z powyzszych punktow nie zostat spetniony, Gmina ma prawo 
zqdac zwrotu catej wyptaconej dotychczas dotacji oraz zabrac adoptowane zwierzeta. 
§12 Gmina odmowi oddania zwierzecia do adopcji, jezeli wnioskujqcy o adopcje nie gwarantuje spetnienia 
warunkow okreslonych w §l lust . 1 
§13 Przy realizacji programu adopcji Gmina bedzie wspotpracowata z organizacjami zajmujqcymi sie opiekg nad 
zwierzetami oraz schroniskami dIa bezdomnych zwierzqt. 

Rozdziaf V 
Rejestracja zwierzqt adoptowanych 

§14. 1 Pracownik Urzedu Gminy, dziatajqcy w imieniu Wojta dokonuje rejestracji adoptowanego zwierzecia 
oraz spisuje rejestr - umowe z nowym wtascicielem psa lub kota. 
2. Ewidencja adoptowanych psow i kotow bedzie prowadzona przez pracownika d/s. spoteczno -
gospodarczych- Urzedu Gminy Zapolice. 
3. Wzor druku rejestru - umowy adopcyjnej zwierzecia oddanego do adopcji stanowi zatqcznik nr 1 do 
niniejszego programu 



Rozdziat VI 
Postanowienia koncowe 

§15. Koszty realizacji zadah okreslonych w niniejszym programie ponosi Gmina ze srodkow zabezpieczonych na 
ten eel w budzecie na 2017 rok w wysokosci: 134 000,00 zt 
w tym : 130 000,00 zt na swiadczenia ustug b^dqcych przedmiotem umowy z Hotelem DIa Zwierzqt, 
3 000,00 zt - zakup akcesoriow , lub wykonanie zabiegow weterynaryjnych { w przypadku adopcji 
bezdomnych zwierzqt oraz reklam^ zwierzqt ze schroniska , 1 000,00 zt na dokarmianie i opieke wolnozyjgcych 
kotow (jezeli takie b^dg ) . 
§ 16 . Nadzor nad realizacji obowigzkow wynikajgcych z niniejszego Programu sprawuje Wojt Gminy 
Zapolice. 
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Zalqcznik nr 1 do 
PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZETAMI 
BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOSCI ZWIERZAT NA T E R E N I E 
GMINY ZAPOLICE narok 2017 

R E J E S T R - U M O W A A D O P C Y J N A Nr 
Rejestr i adopcja dotyczy psa/kota* przekazywanego w adopcji w zwi^zku: 

Dane osobowe osoby adoptuj^cej psa /kota: * Dane osobowe dotychczasowego opiekuna:* 
Imi? i nazwisko: Imi? i nazwisko: 

Adres zam: Adres zam: 
Pesel: Pesel: 
Nr dow. osob Nr dow.osob 
Telefon Telefon: 
e-mail: e-mail: 
Umowa dotyczy adopcji psa/kota o imieniu: 
pfec zwierzecia: wiek: umaszczenie; 

Znaki szczegolne: 

Po kastrakcji: T A K N I E 

ADOPTUJACY zobowiazujc sie. ze: 

1. Zapewnie psu/kotu odpowiednie wyzywienie, czyst^ wod^ i cieple schronienie, \ 
2. Zapewnie stal^ opiek^ weterynaryjny w razie choroby zwierzecia, a takze jego regularne 
szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaieceniem lekarza weterynarii, 
3. Powiadomie osobe/podmiot przekazujycy w razie zagini^cia lub smierci zwierzecia, 
4. Nie oddam zwierzecia osobom trzecim, nie przekaze go do schroniska, nie wyrzuce go. 
5. Nie rozmnoze powierzonego mi zwierzecia, wykastruje je zaraz po osiygnieciu dojrzalosci 
plciowej (nie dotyczy zwierzyt kastratow), 
6. W najdogodniejszy sposob (list, e-mail, telefon) bede udzielal informacji osobie/podmiotowi 
oddaJ4cej(go) o przystosowaniu sie zwierzecia do nowych warunkow zycia, 
7. Zabezpiecze pomieszczenia siatky (w budynkach wielokondygnacyjnych) przed wypadnieciem 
zwierzecia z okna lub balkonu. 
Przekazujycy zwierze do adopcji zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli jak i odebrania 
zwierzecia, jezeli stwierdzi jakiekolwiek dziafania przeciwko zwierzeciu, niezgodne z ustawy o 
ochronie zwierzyt. W przypadku, gdy kontrola wykaze, ze ktorys z powyzszych punktow nie zostal 
spelniony, Gmina ma prawo zydac od adoptujycego zwrotu calej wyplaconej dotychczas kwoty 
dotacji. 

• - niepotrzebne skreslic 

Czytelny podpis osoby adoptuj^cej Podpis osoby/podmiotu przekazuji)cej(go) 

Miejscowosc. data 

Rejestr - umowa adopcyjna zostala sporzydzona w dwoch egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
adoptujycego zwierze, drugi dla przekazujycego. 
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