DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 9 kwietnia 2014 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 2105

Data: 2014-04-09 15:14:17

UCHWAŁA NR XLIV/306/2014
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 19 marca 2014 roku
w sprawie w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania
bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie
Gminy Iwanowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust.1 i art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002)
uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się gminny program zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami
na terenie Gminy Iwanowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwanowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-stu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/306/2014
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 19 marca 2014 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Iwanowice
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych,
a w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Iwanowice, zwanej
dalej Gminą.
§ 2. Celem programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest:
1. zapobieganie bezdomności zwierząt,
2. ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów,
3. poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego,
4. edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów
i kotów,
5. popularyzacja form utrzymania i hodowli psów oraz kotów,
6. promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,
§ 3. Realizacja programu będzie polegała na:
1. odławianiu bezdomnych zwierząt i zapewnianie im miejsca w schronisku dla zwierząt,
2. zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez prowadzenie działań mających
na celu znalezienie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
3. ograniczaniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, przebywających na terenie Gminy,
4. pokryciu kosztów uśpienia ślepych miotów bezpańskich psów lub kotów,
5. sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
6. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
7. zapewnieniu miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).
Rozdział 2.
Zapobieganie bezdomności zwierząt
§ 4. 1. W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu zwierząt bezdomnych, przeprowadzone będą
zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt.
2. Obligatoryjną sterylizację i kastrację będzie wykonywał lekarz weterynarii w Schronisku, sterylizacji
i kastracji będą podlegały zwierzęta bezdomne przyjęte do schroniska z wyjątkiem zwierząt u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.
3. Zwierzęta bezdomne, które za pośrednictwem Gminy bądź Fundacji Dar Serca znalazły nowych
opiekunów, będą podlegały zabiegowi sterylizacji i kastracji wykonanej na koszt gminy.
4. Sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów dokonywać będzie lekarz weterynarii, z którym Gmina
ma zawarte porozumienie na tego typu usługi lub lekarze weterynarii którzy standardowo współpracują
z Fundacją Dar Serca.
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§ 5. 1. W uzasadnionych przypadkach w celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt dokonywane będą
zabiegi uśpienia ślepych miotów psów i kotów.
2. Zabiegi uśpienia ślepych miotów bezdomnych psów i kotów będą wykonywane przez lekarza
weterynarii wskazanego przez schronisko.
3. Uśpieniu podlegać mogą zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich
właścicieli. Zabieg eutanazji miotu zostanie przeprowadzony na koszt Gminy.
§ 6. W przypadku braku innych możliwości bezdomność psów i kotów ograniczana będzie poprzez ich
wyłapywanie przez Zakład Ogólnobudowlano-Usługowym Rafał Żmuda ul. Piłsudskiego 115/42, 42-400
Zawiercie z którym Gmina ma podpisaną umowę. Zwierzęta będą umieszczane w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Jastrzębiu Zdroju lub do Fundacji Zwierzyniec w Wieluniu z którymi firma ma podpisane stosowne
umowy.
Rozdział 3.
Pomoc bezdomnym zwierzętom
§ 7. Pomoc bezdomnym zwierzętom będzie polegała na:
1. Zapewnieniu opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, a w szczególności tym, które ucierpiały
na skutek zdarzeń drogowych.
2. Pomocy weterynaryjnej zwierzętom będzie udzielał lekarz weterynarii wskazany przez Schronisko, lub
lekarz z którym Gmina ma podpisane porozumienie na tego typu usługi.
3. Gabinet Weterynaryjny z którym Gmina ma podpisane porozumienie to: Gabinet Weterynaryjny Maxvet
ul. Krakowska 152, 32-091 Michałowice i Luiza Król Gabinet Weterynaryjny – Sklep Zoologiczny PUPIL
ul. Cichy Kącik 6a, 32-091 Michałowice.
4. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie Gmina realizuje przez:
zidentyfikowanie bezdomnych i wolno żyjących kotów, zakup i wydawanie karmy dla Fundacji Dar Serca
z którą Gmina współpracuje i ma zawarte porozumienie.
5. Zapewnieniu miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt przez gospodarstwo z którym Gmina ma podpisane
porozumienie. Gospodarstwo: Grzegorzowice Małe 35.
§ 8. Gmina będzie prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów poprzez
informowanie mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach za pośrednictwem strony internetowej
gminy, poprzez umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz współpracując z Fundacją
Dar Serca ul. Olkuska 8, 32-043 Skała.
Rozdział 4.
Edukacja
§ 9. W celu edukacji mieszkańców Gminy w zakresie walki z bezdomnością zwierząt:
1. Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu świadomości
mieszkańców w kwestii obowiązków, jakie ciążą na właścicielach i opiekunach zwierząt domowych między
innymi poprzez ulotki i plakaty przekazywane sołtysom w celu poinformowania jak największej liczby
mieszkańców gminy.
2. Gmina będzie propagować wśród mieszkańców przeprowadzanie zabiegów kastracji/sterylizacji
posiadanych zwierząt (dla zapobiegania nadmiernemu, niekontrolowanemu wzrostowi populacji zwierząt),
poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwanowice odpowiednich informacji.
3. Gmina udostępni Fundacji Dar Serca część strony lokalnej gazetki do celów edukacyjno-informacyjnych
z zakresu prawa ochrony zwierząt, warunków adopcji itp.
4. Prowadzenie innych działań, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji programu, głównie
w dziedzinie edukacji.
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Rozdział 5.
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich
§ 10. 1. Każdy, kto posiada psa lub kota zobowiązany jest do utrzymania tego zwierzęcia zgodnie
z przepisami art. 9 ustawy. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1002
ze zmianami).
2. Każdy, kto posiada psa lub kota i rezygnuje z faktu jego dalszego utrzymywania musi dążyć do tego,
aby w nowym miejscu zwierzę było należycie pielęgnowane.
3. Zabronione jest pozostawienie psa lub kota bez zapewnienia mu opieki, jego porzucenie lub narażenie
na niehumanitarne traktowanie.
4. Zabronione jest trzymanie zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu
doby. W przypadku, gdy nie ma możliwości utrzymania psa w kojcu lub zagrodzie, posiadacz psa może
utrzymywać go na uwięzi (łańcuchu), zapewniając mu jednocześnie odpowiednią możliwość ruchu (długość
łańcucha nie krótsza niż 3 m).
5. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymagane jest zezwolenie
wydane przez Wójta Gminy Iwanowie.
6. Każdy właściciel i posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do zapewnienia właściwych
warunków bytowania i humanitarnego traktowania zwierząt.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu, pochodzić będą ze środków
własnych Gminy. W budżecie Gminy Iwanowice na rok 2014 zaplanowano na powyższe cele środki finansowe
w wysokości 30.000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński

