“Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2017 roku “
WPROWADZENIE

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Marciszów uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów
zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w
tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ bezdomności tych zwierząt
występuje na naszym terenie.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
2) ucieczki zwierząt,
3) łatwość pozyskiwania zwierząt,
4) niekontrolowane rozmnażanie,
5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Koty wolno żyjące przebywające głównie w piwnicach, strychach budynków mieszkalnych
wielorodzinnych , a ich obecność zapobiega rozmnażaniu się gryzoni. Koty te nie są zwierzętami
bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać i wywozić, lecz stworzyć warunki bytowania w
miejscach w których żyją. W związku z tym zostaną podjęte działania mające na celu zapewnienie
im opieki.
Sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych oraz domowych to skuteczna metoda unikania
niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program uwzględnia stosowanie zabiegów sterylizacji i
kastracji.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Marciszów w imieniu której działa i reprezentuje Wójt Gminy,
który wykonuje zadania w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów ;
2) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Marciszowie przy pomocy którego Wójt Gminy
Marciszów wykonuje zadania ;
3) Schronisko, należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w
Gilowie nr 113, 58-230 Niemcza ;
4) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały ;

5) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z
człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze
jego towarzysza ;
6) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2017 roku”;.
7) Firmie, należy przez to rozumieć firmą wykonującą usługi odłowu i transportu zwierząt do Schroniska ;
8) Zakładzie leczniczym dla zwierząt lub służbie weterynaryjnej , należy przez to rozumieć Powiatowy
Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze , Gabinet Weterynaryjny w Lubawce ;
9)Organizacjach pozarządowych , należy przez to rozumieć organizacje, których celem statutowym jest
ochrona zwierząt ;
10)Opiekunach społecznych , należy rozumieć osoby działające społecznie na rzecz ochrony zwierząt na
terenie Gminy (osoby dokarmiające koty wolnożyjące) ;
§2
1.Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Marciszów za pośrednictwem Urzędu Gminy w Marciszowie.
2. Realizatorami Programu są:
1) Wójt Gminy Marciszów ;
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i
Porzuconych w Gilowie nr 113, 58-230 Niemcza ;
3) Gabinet Weterynaryjny w Lubawce z/s przy ul.Kamiennogórskiej nr 9 ;
4) Gospodarstwo rolne położone na terenie Gminy Marciszów, w miejscowości Marciszów z/s przy
ul.Sołeckiej nr 6 ;
5) Firma pn „Transport Zwierząt „ z/s w Jaworze, ul.Legnicka nr 12A/1 zajmująca się odłowem
bezdomnych zwierząt i ich transportem do schroniska ;
6) Społeczni opiekunowie (karmiciele kotów);
7) Organizacje pozarządowe.

Rozdział 2

CEL I ZADANIA PROGRAMU
§3
1.Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na

terenie Gminy Marciszów.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Marciszów ;
2)sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie ;
3) odławianie bezdomnych zwierząt ;
4)ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących poprzez kastrację i sterylizację ;
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
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§4
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Marciszów realizują :
1) Gmina poprzez zawarcie umowy ze schroniskiem na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu
gminy dostarczanych do schroniska .
2) Gmina poprzez zlecenie firmie mającej stosowne zezwolenie odłowu bezdomnych zwierząt i
dostarczenie ich do schroniska .
3) Schronisko zwierząt poprzez zapewnienie przyjmowania bezdomnych zwierząt dostarczanych do
schroniska przez firmę działająca w imieniu i na rzecz Gminy Marciszów.
4) Gmina poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich.
5) Gmina poprzez współpracę w kołami łowieckimi działającymi na terenie gminy.
6) Gmina poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, których działalnością statutową jest ochrona
zwierząt.
7) Gmina poprzez współpracę ze służbami weterynaryjnymi określonymi w § 2 ust.2, pkt.3.
8) Społeczni opiekunowie (karmiciele kotów wolno żyjących).
§5
1.Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Gmina poprzez:
a) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;

b) wydawanie zleceń na leczenie kotów wolno żyjących ;
c) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących ;
d) zakup karmy i jej wydawanie społecznym opiekunom (karmicielom ) kotów, którzy są
zarejestrowani w Urzędzie Gminy w Marciszowie.
2) Społeczni opiekunowie (karmiciele).
§6
1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizują :
1) Firma posiadająca stosowne zezwolenie odłowu i transportu bezpańskich psów , oraz podpisaną umowę
z Gminą na wykonanie w/w usługi.
2) Gmina poprzez pokrycie kosztów odłowu i transportu bezdomnych psów do schroniska .
3) Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do Schroniska, pozostają pod opieką
Schroniska , po wcześniejszym pisemnym zleceniu Gminy i uzgodnieniu z kierownictwem schroniska.
4) Gmina poprzez pokrycie kosztów przyjęcia zwierząt do schroniska .
5) W przypadku odłowionych zwierząt rannych opiekę weterynaryjną przejmuje zakład leczniczy dla
zwierząt na podstawie zawartej umowy i pisemnego zlecenia Gminy, po czym zwierzę (zwierzęta) zostanie
przekazane do schroniska.
6)Gmina poprzez pokrycie kosztów opieki weterynaryjnej wymienionej w § 6 ust.1, pkt.5.
7) Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 2 ust.2,
pkt 4 Programu.
8) Brak możliwości przekazania zwierzącia (zwierząt) do schroniska (np.z powodu braku miejsc w schronisku)
z którym Gmina zawarła umowę, zwierzę (zwierzęta) zostanie przekazane na podstawie pisemnego zlecenia
przez Gminę do najbliższego dostępnego ośrodka sprawującego stałą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
§7
1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania.
2) Gmina poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, między innymi
umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach, oraz na
stronie internetowej Gminy.
3) Gmina poprzez finansowanie usług weterynaryjnych w zakresie: zbadania psa, profilaktycznego
szczepienia, ewentualnego leczenia, po wykonaniu usługi przekazania bezdomnego psa do adopcji poprzez
schronisko.
§8

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizują:
1) Gmina na podstawie podpisanej umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt poprzez zlecenie:
opieki weterynaryjnej w celu udzielenia pomocy weterynaryjnej, po czym zwierzę (zwierzęta) zostanie
przekazane do schroniska.
2) Zakład leczniczy dla zwierząt poprzez przejęcie opieki na zwierzęciem (zwierzętami) do czasu
wyleczenia, po czym zwierzę zostanie przekazane do schroniska.
3) Gmina poprzez pokrycie kosztów dot.opieki weterynaryjnej wymienionej w § 8 ust.1, pkt.1.

Rozdział 4
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§9
1.Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art.11a ust.2 pkt.6 o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia
1997r realizują:
1)Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.
2)Gmina poprzez zlecenie zakładowi leczniczemu dla zwierząt usypiania ślepych miotów i pokrycia
kosztów za wykonanie usługi.
§ 10
1.Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych w
szczególności psów i kotów realizują:
1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do
Schroniska, po zasięgnięciu opinii lekarza weterynarii w kwestii przeciwwskazań do wykonania tych
zabiegów z uwagi na stan zdrowia zwierzęcia .
2) Gmina we współpracy ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących dokona zlecenia do zakładu
leczniczego dla zwierząt o którym mowa w § 2 ust.2, pkt 3 Programu zabiegów sterylizacji i kastracji.
3) Gmina pokrywa koszty za wykonanie usługi wymienionej w § 10 ust.1, pkt.2 przez zakład leczniczy dla
zwierząt, zgodnie z obowiązującym cennikiem tego zakładu, po przedłożeniu faktury.

Rozdział 5
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 11
1.Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Marciszów na 2017r uchwałą Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2015r nrXXXII/166/2016 według

tabeli stanowiącej załącznik do Programu.
2.Środki finansowe zabezpieczające realizację zadań ujętych w Programie są wyszczególnione w tabeli
stanowiącej załącznik nr 1 do Programu.
§ 12
1. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r, poz. 907 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 do
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2017r”.
Zadania realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2017 roku, z
uwzględnieniem środków finansowych

Lp.
1.

2.

jednostka realizująca
Gospodarstwo rolne w
Marciszowie ul.Sołecka nr 6;
Gabinet Weterynaryjny w w
Lubawce ul.Kamiennogórska
9;

środki finansowe
(zł)
100,00 zł
2 500,00 zł

3.

Gabinet Weterynaryjny w w
Lubawce ul.Kamiennogórska
9;

400,00 zł

4.

Gmina Marciszów;

1000,00 zł

5.

Gmina Marciszów;

1000,00 zł

7.

Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Gilowie nr 113;

8.

X

Firma” TRANSPORT
ZWIERZĄT” z/s w Jaworze
ul.Legnicka nr 12A/1;
X

16 000,00 zł

1500,00 zł
22 500,00 zł

zadania
٠zapewnianie opieki zwierzętom
gospodarskim,
٠ zapewnianie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, koszty badania,
szczepienie przeciw
wściekliźnie, szczepienie
podstawowe, odrobaczanie
kastracja, sterylizacja ,
٠finansowanie usług usypiania w
tym ślepych miotów zwierząt,
٠zakup karmy dla zwierząt
bezdomnych,
٠ zakup osprzętu (obroży, smyczy,
kagańca) pomoc przy adopcji
zwierząt bezdomnych,
 zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu Gminy
Marciszów,
 odławianie bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy
 transport odłowionych zwierząt do
schroniska.
X

