UCHWAŁA Nr …………..
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia …………………..
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoniawy- Bramura”
na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 11a ustawy
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 1840 ze zm.) i po
pozytywnej opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Rada Gminy Płoniawy uchwala, co następuje:

1990 r. o
z dnia 21
uzyskaniu
Bramura

§ 1.
Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Płoniawy - Bramura” na rok 2019 w brzmieniu określonym w
załączniku do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoniawy - Bramura.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoniawy- Bramura”
w roku 2019 stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art.11a ustawy o
ochronie zwierząt.
Ustawa nałożyła na gminy obowiązek w terminie do 31 marca stanowienia w
formie uchwał Programu

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy.
Projekt Programu zyskał pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Do przesłanego projektu Programu, sześć kół łowieckich (koło św. Huberta,
Bażant, Miś, Tur, Świt, Orzyc ) mających swoje obwody łowieckie na terenie
Gminy nie zgłosiły uwag.
Przedmiotowy Program zawiera zapisy zgodne z ustawą o ochronie zwierząt
oraz uwzględnia środki finansowe na jego realizację.

PROJEKT
Załącznik do uchwały Nr………….
Rady Gminy w Płoniawy- Bramura
z dnia ………………… r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoniawy- Bramura na rok 2019
Wprowadzenie:
„ Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2 017 r. poz. 1840,oraz z 2018 poz. 650 i 663.)
Większość działań określonych w programie dotyczy psów i kotów przebywających w
granicach administracyjnych Gminy Płoniawy - Bramura.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie,
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3) ucieczki zwierząt,
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.

Sterylizacja lub kastracja( pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz
domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda
unikania niekontrolowanej

rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcenie właścicieli

zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjnych.

Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych oraz w
budynkach gospodarskich, są elementem ekosystemu wiejskiego , a ich obecność zapobiega
rozprzestrzenianiu się gryzoni( myszy i szczurów).
W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym ich zdrowotności, Urząd Gminy w
Płoniawach-Bramurze

będzie finansował zabiegi sterylizacji lub kastracji jak również

umieszczanie w schroniskach lub przekazywanie ich nowym właścicielom. Ponadto będzie
wspierał osoby społeczne opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez zapewnienie
karmy, w celu dokarmiania kotów.

Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 3 Programu, zmierza do ograniczenia
liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ”Urzędzie”, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Płoniawach Bramurze ,
2) „ schronisku”, należy poprzez to rozumieć
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ZYGMUNT
DWORAKOWSKI i GRAŻYNA DWORAKOWSKA – Spółka cywilna
Radysy 13 12-230 Biała Piska
3) „kotach wolno żyjących”, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na
wolności (żyjące w stanie dzikim w otoczeniu człowieka),
4) ”Programie”, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoniawy Bramura .
§ 2.
Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Płoniawy Bramura .

Rozdział 2
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy
Płoniawy- Bramura oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi, oraz ograniczeni populacji
zwierząt bezdomnych.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
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 schroniskach dla zwierząt;
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.

Rozdział 3
Realizacja zadań programu
§ 4.
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
1)Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Płoniawy - Bramura
realizowane jest poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych przebywających w granicach
administracyjnych Gminy poprzez schronisko w Radysach . Wyłapywanie bezdomnych
zwierząt na terenie gminy Płoniawy- Bramura ma charakter stały. Czynności związane ze
stałym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt podejmowane będą na pisemne bądź
telefoniczne zgłoszenie interwencyjne mieszkańców gminy, służb porządkowych lub z
urzędu. Wyłapywaniem objęte zostaną zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej
osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd pozostawały. Wymienione zwierzęta będą
wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników Urzędu, zarządców i
administratorów nieruchomości lub mieszkańców, służb porządkowych, iż zwierzęta
pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się i stwarzają zagrożenie dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Informacje o podmiocie wykonującym wyłapywanie
i adres schroniska, w którym będą umieszczane wyłapywane zwierzęta zamieszczone zostaną
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Płoniawach - Bramurze, na tablicach w poszczególnych
sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu.
2) Podmiot przeprowadzający wyłapywanie bezdomnych zwierząt zobowiązany jest do
wykonywania czynności w sposób sprawny i niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa
porządku publicznego. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych może nastąpić jedynie przy
użyciu urządzeń i środków, które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani
zadawać im cierpienia. Podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, zapewnia się im
opiekę weterynaryjną.
3) Wyłapywane zwierzęta bezdomne mogą być:
a) sterylizowane lub kastrowane przez lekarza weterynarii,
b) wydawane nowym właścicielom lub opiekunom,

c) poddane oznakowaniu poprzez wczepienie mikroprocesora.
Koszty z tym związane pokrywane są z budżetu Gminy Płoniawy - Bramura.
4) Środki używane do przewozu zwierząt bezdomnych powinny spełniać warunki określone
w ustawie o ochronie zwierząt.
5)Przewozem i umieszczeniem zwierząt w schronisku na utrzymanie bezterminowe w
schronisku do czasu adopcji wyłapanych bezdomnych zwierząt (psów i kotów), z wyjątkiem
zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zagrożenie wścieklizną i
wymaga bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy dla zwierząt, dysponującej możliwościami
przeprowadzenia obowiązującej obserwacji zajmować się będzie schronisko dla bezdomnych
zwierząt DWORAKOWSCY – Radysy
2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie, będzie realizowane
poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom), którzy
zarejestrują się w Urzędzie.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt
Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Płoniawy-Bramura zajmuje się
schronisko dla bezdomnych zwierząt ZYGMUNT DWORAKOWSKI i GRAŻYNA
DWORAKOWSKA – Spółka cywilna Radysy 13 12-230 Biała Piska. Ww. schronisko ma
podpisana umowę z Gminą Płoniawy-Bramura na dokonywanie czynności odławiania
bezdomnych zwierząt. Schronisko spełnia wszystkie wymagania dotyczące prowadzenia
przez tenże podmiot działalności i jest pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.
4. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt
domowych w szczególności psów i kotów realizują:
1) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji
zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek,
2) Urząd zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych wyłoni Zakład leczniczy dla
zwierząt, z którym podpisze umowę na dokonywanie zabiegów kastracji lub
sterylizacji bezdomnych zwierząt, dofinansowywanych w 100% z budżetu Gminy
oraz na ich opiekę,
3) opiekunowie (karmiciele) dostarczać będą bezdomne zwierzęta (koty) do lekarza
weterynarii, w celu wykonania zabiegu kastracji lub sterylizacji, z kolei po

przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych bądź trafią do
adopcji,
5.Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko przez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomne psy osobom zainteresowanym i
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Urząd Gminy w Płoniawach - Bramurze , poprzez prowadzenie działań
zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli i oddania

do adopcji

bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym. Jednym z działań może być
stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz
umieszczanie zdjęć i informacji dotyczącej bezdomnych

zwierząt na tej

stronie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie schroniska i Urzędu.
6. Usypianie ślepych miotów
1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania
ślepych miotów;
2) Urząd umożliwi bezpłatne usypianie „ślepych miotów” wolno żyjących psów i
kocic na koszt Gminy. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są
jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli;
3) sterylizację, kastrację i uśpienie „ślepych miotów” przeprowadza wyłącznie lekarz
weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę zlecenie na świadczenie usługi.
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
W przypadku ewentualnych zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich wskazuje się
gospodarstwo rolne pod adresem Płoniawy Bramura 76 06-210 Płoniawy-Bramura
w celu tymczasowego

zapewnienia im miejsca pobytu. Szczegółowy sposób

postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określi umowa zlecenie pomiędzy Gminą
Płoniawy-Bramura a właścicielem gospodarstwa rolnego.
Bezdomne

lub

zaniedbane

zwierzęta

gospodarskie,

które

należy

odebrać

dotychczasowemu właścicielowi przewożone będą na podstawie decyzji Wójta
Gminy.
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt bezdomnych realizuję Zakład Gab- Wet sp. cywilna PłoniawyBramura 18. na warunkach umowy zlecenia. W przypadku konieczności sprzątnięcia i
utylizacji zwłok zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych czynności te
realizuje STANS Zakład Utylizacji Kat. I Chłopia Łąka 1 06 - 212 Krasnosielc, z
którym gmina Płoniawy-Bramura ma podpisana umowę .

Rozdział 4
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW GMINY
§ 5.
1. W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację
następujących zadań:
1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,
2) uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków
wynikających z faktu nabycia, posiadania zwierzęcia,
3) uświadomienie o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez
posiadanego psa i odpowiedzialności karno-administracyjnej za niewłaściwy
sposób obchodzenia się ze zwierzętami.
2. Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt jest kluczowym elementem
Programu, polegającym na kształtowaniu lokalnej społeczności poprzez wdrożenie
obowiązującej ustawy o ochronie zwierząt.
3. Narzędziem edukacyjnym będzie rozpowszechnianie broszur, ulotek, publikacji
dotyczących ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności. Wszelkie poczynania
w tym zakresie zostaną prowadzone pod kątem uświadomienia właścicielom zwierząt
wszystkich aspektów związanych z nabyciem, posiadaniem zwierzęcia, a także
promowania prawidłowej postawy i zachowania w stosunku do zwierząt.

Rozdział 5
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 6.
Środki na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczono w budżecie Gminy

Płoniawy Bramura na rok 2019 w wysokości 15 000,00 złotych w tym na:
1)

wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy – 11000,00 zł,

2)

całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt - 1500 zł,

3)

sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów z terenu gminy - 1000 zł,

4)

zakup karmy dla kotów wolnożyjących - 500 zł,

5)

zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy - 1000 zł.

W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia środków finansowych wymienionych w
preliminarzu będą dokonywane zwiększenia budżetu na bieżąco.

