
UCHWAŁA  Nr IV/17/15 

RADY GMINY SIEMKOWICE 

z dnia 27 lutego 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Siemkowice    

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. : Dz. U.  

z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r., poz.379, poz.1072) w związku  z art. 11a ustawy  z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 856)   po  zasięgnięciu  opinii  podmiotów 

wymienionych w art. 11a  ust. 7 ustawy Rada Gminy Siemkowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Siemkowice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/173/14 Rady Gminy Siemkowice z dnia 27 lutego 2014 r.   w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Siemkowice. 

§ 3. Wykonanie powierza się Wójtowi  Gminy  Siemkowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu . 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

       Waldemar Moryń 



    Załącznik  

do uchwały nr IV/17/15 

Rady Gminy 

Siemkowice 

z dnia 27 lutego 2015 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SIEMKOWICE  NA  ROK 2015 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt domowych, w tym                          

w szczególności do bezdomnych psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy 

Siemkowice. 

§ 2. Ilekroć  w programie  jest mowa  o : 

1) Gminie – należy rozumieć przez to Gminę Siemkowice; 

2)Wójcie  - należy  rozumieć  przez  to Wójta  Gminy  Siemkowice; 

3) Ustawie – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt     ( Dz. U.  

z 2013r.  poz. 856) ; 

4) Właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Siemkowice, posiadającą  

zwierzę lub zwierzęta, o których mowa  w niniejszym  programie; 

5) Opiekunie - należy przez to rozumieć  osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem   na  terenie  

Gminy Siemkowice; 

6)Schronisku - należy przez to rozumieć Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” Marta 

Szturma z siedzibą w Czartki 49b, 98-200 Sieradz.  

§ 3. Celem  niniejszego   programu  jest: 

1) Zapewnienie opieki  bezdomnym  zwierzętom  oraz zapobieganie bezdomności zwierząt    z terenu  Gminy; 

2) Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt; 

3) Zapewnienie  bezpieczeństwa  mieszkańcom  Gminy; 

4) Edukacja mieszkańców gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków 

właścicieli wobec zwierząt domowych w tym konieczność kastracji/sterylizacji zwierząt. 

§ 4. 1 Wykonawcami  Programu  są: 

1) Gmina; 

2) Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą  w Czartki 49b, 98-200 

Sieradz ( na podstawie umowy   podpisanej z gminą ); 

3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym  celem działania jest przeciwdziałanie  

bezdomności  zwierząt  we  współpracy  z organami  gminy. 



   2.  Funkcję koordynatora   działań   podejmowanych  w ramach  Programu  pełni   Referat Inwestycji, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Referat współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej. 

Rozdział II 

Działania dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt 

§ 5.1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt ( w przypadku znalezienia nowego opiekuna  dla 

bezdomnego  psa , zwierzę  zostanie  zaszczepione przeciw  wściekliźnie  na koszt  gminy ). 

2. Koszty sterylizacji i kastracji zwierząt domowych ponoszą ich właściciele. 

3. Koszt uśpienia ślepego miotu spoczywa na jego właścicielu. Decyzję w tym względzie podejmuje lekarz 

weterynarii we wskazanym prawem okolicznościach. 

4. Gmina finansuje koszty usypiania ślepych miotów bezdomnych kotów oraz bezdomnych psów. 

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, określa się etapy przeprowadzenia zabiegu usypiania ślepych miotów: 

1) Gmina Siemkowice wskazuje lekarza weterynarii zatrudnionego w schronisku, z którym podpisała umowę 

tj. Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą  w Czartki 49b, 98-

200 Sieradz na dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów bezdomnych kotów oraz bezdomnych 

psów; 

2) zabiegów usypiania dokonuje lekarz weterynarii wskazany w pkt. 1 we wskazanych prawem okolicznościach; 

3) zabiegi usypiania ślepych miotów finansowane ze środków Gminy Siemkowice dokonywane są w stosunku do 

zwierząt o których mowa w pkt. 1, dostarczonych przez firmę zajmującą się wyłapywaniem bezdomnych 

zwierząt z terenu Gminy, która wypełniła oświadczenie potwierdzające, iż dany ślepy miot pochodzi od 

bezdomnego zwierzęcia; 

4) po wykonanym zabiegu lekarz weterynarii przekazuje uśpione zwierzęta do utylizacji, firmie, z którą ma 

podpisaną stosowną umowę w tym zakresie; 

5) Gmina Siemkowice na podstawie wystawionej faktury VAT lub rachunku przez lekarza weterynarii, który 

przeprowadził uśpienie ślepego miotu, o którym mowa w pkt. 1, dokonuje zapłaty w formie przelewu ze 

środków własnych na konto zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

§ 6.1. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt: 

1) stałe na interwencje; 

2) zgłoszenia  dotyczące  bezdomnych  zwierząt  należy  kierować  do Urzędu Gminy w Siemkowicach ( tel. 

kontaktowy / 43/ 8417269   lub  606271309 ). 

2. Wyłapywaniem będą objęte  wszystkie zwierzęta na terenie gminy, (bez wyznaczania limitów), które 

uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka w stosunku do których nie istnieje możliwość 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub 

zagrażające życiu, zdrowiu  i bezpieczeństwu ludzi oraz tych, które utraciły właściciela w wyniku zdarzeń 

losowych (np. w wyniku wypadku, zgonu ) wówczas gdy właściciel nie posiadał najbliższej rodziny, która 

przejmie gospodarstwo ( spadkobiercy). 

§ 7.1. W celu należytego wykonania programu Gmina podpisała umowę ze schroniskiem, które zobligowane 

będzie do: 

1) odławiania  bezdomnych  zwierząt  i dostarczenie ich   do schroniska; 

2) sprawdzenia oznakowania zwierzęcia w celu podjęcia próby odnalezienia właściciela  

i skontaktowania się z nim; 

3) oznakowania chipem; 



4) obowiązku wprowadzenia numeru mikrochipa  do wykazu zwierząt prowadzonego w schronisku oraz do 

ogólnodostępnych krajowych baz danych np.: Safe-Animal, Polskie Towarzystwo Identyfikacji i Rejestracji  

Zwierząt, ANIMAL ID; 

5) wykonywania szczepień profilaktycznych przeciwko chorobom zakaźnym innym niż wścieklizna (psy: 

nosówka, zakaźne zapalenie wątroby, parwowiroza;  koty: herpeswiroza, kaliciwiroza, panleukopenia) , które 

mogą być przeprowadzane  bezpośrednio po przyjęciu zwierząt do schroniska, szczepienie przeciwko 

wściekliźnie  po odbyciu kwarantanny; 

6) przeprowadzenia  piętnastodniowej  kwarantanny  dla  nowo  przybyłych   zwierząt; 

7) wyłapywania bezdomnych zwierząt, które będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego 

sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, 

a także nie będzie zadawał im cierpienia; 

8) transport bezdomnych zwierząt, będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym  do bezpiecznego  

i humanitarnego  przewozu  zwierząt; 

9) prowadzenia ewidencji zwierząt w tym informowanie Urzędu Gminy co miesiąc o każdym przypadku upadku, 

eutanazji i adopcji zwierzęcia; 

10) opieki nad zwierzętami przetrzymywanymi  w hotelu, w tym zapewnienie wyżywienia oraz w razie potrzeby, 

pomocy lekarsko – weterynaryjnej ( profilaktyka, leczenie, kastracja   i obligatoryjna sterylizacja ); 

11) przeprowadzenia zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów,  z uwagi  na stan  zdrowia  i/lub  wiek; 

12) aktywnego poszukiwania osób zainteresowanych adopcją bezdomnych psów i kotów ( na stronie internetowej 

schroniska powinny znajdować się zdjęcia wszystkich zwierząt wraz  

z opisem dotyczącym ich charakteru, aby ułatwić osobom chcącym adoptować zwierzę jego wybór); 

13) sfotografowania przyjętych do schroniska zwierząt a zdjęcia opublikować na stronie internetowej schroniska 

ze wskazaniem gdzie i kiedy zwierzę zostało odłowione;  

14) usypiania  ślepych miotów ( wyłącznie przez lekarza weterynarii ). 

2. Bieżąca kontrola przez upoważnionego pracownika Referatu Inwestycji, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska 

realizacji wszystkich elementów umowy zawartej ze schroniskiem oraz  sprawdzenie warunków  w jakich 

przebywają przekazane zwierzęta. 

§ 8. w celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt będą one kierowane do Gabinetu Weterynarii: Adam Wełna, Siemkowice ul. 22 Lipca 1. 

§ 9. Wskazanie  gospodarstwa  rolnego w celu zapewnienia miejsca dla  zwierząt  gospodarskich: 

1) Zapewnienie miejsca porzuconym zwierzętom gospodarskim, oraz czasowo odebranych właścicielom na 

postawie art. 7 ustawy o ochronie zwierząt, Gmina wskazuje gospodarstwo rolne  

w miejscowości  Delfina nr 45, które jest w stanie przyjąć zwierzęta i zapewnić im odpowiedni dobrostan; 

2) Przemieszczanie zwierząt w gospodarstwie rolnym odbywało się będzie w porozumieniu  

z powiatowym lekarzem weterynarii, w związku z tym, że przepisy dotyczące ochrony zdrowia zwierząt 

regulują kwestię przemieszczania zwierząt pomiędzy gospodarstwami o różnym statusie epizootycznym; 

3) Po umieszczeniu zwierząt w w/w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie  znalezienia  nowego 

właściciela  dla  tych zwierząt. 

 

 



Rozdział III 

Opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 10. Sprawowanie opieki  nad kotami  wolno  żyjącymi, w tym  ich dokarmianie  poprzez: 

1) poszukiwanie  nowych  opiekunów; 

2) zapewnienie  dokarmiania   oraz zapewnienia im wody  pitnej  w miejscach  ich  przebywania; 

3) w miarę możliwości  zapewnienie  miejsca  schronienia, w szczególności  na  okres  zimowy; 

4) prowadzenie przez gminę sterylizacji kotów wolnożyjących i wypuszczania ich do środowiska. 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

§ 11. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina ze środków 

zabezpieczonych na ten cel w budżecie w wys. 20 000 zł. 

§ 12. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Programu sprawuje   Wójt  Gminy  

Siemkowice. 

 


