UCHWAŁA NR L/295/2018
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1875, zm.: poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz..130) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 1840) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kłodawa na rok 2018 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Siwiński
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Załącznik do Uchwały Nr L/295/2018
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 23 marca 2018 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KŁODAWA NA ROK 2018
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Kłodawa w 2018 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich,
a w szczególności do psów i kotów przebywających w administracyjnych granicach Gminy
Kłodawa
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1840),
2) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Kłodawa
3) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2018 roku
4) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a 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) schronisku, należy przez to rozumieć Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych "Funny Pets"
Marta Szturma z siedzibą w miejscowości Czartki 49b, 98-200 Sieradz, z którym Gmina Kłodawa
ma podpisaną umowę w zakresie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami
7) przychodni weterynaryjnej należy przez to rozumieć Przychodnię weterynaryjną, lek.wet. Piotr
Bartłomiejczak z siedzibą przy ul. Przedeckiej 32, 62-650 Kłodawa z którą Gmina Kłodawa ma
podpisaną stosowną umowę
Rozdział 2
Cel i zadania Programu
§3
Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy
Kłodawa oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim
przebywającym w granicach gminy Kłodawa.
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Realizacja programu obejmuje w szczególności:
1) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt,
a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym;
2) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
3) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach
internetowych Gminy;
4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt z terenu Gminy poprzez sterylizację i kastrację
w schronisku dla bezdomnych zwierząt;
5) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w czasie ekstremalnych
warunków pogodowych;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek
następstw zdarzeń drogowych;
§4
Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej
współpracy:
1) Gmina Kłodawa poprzez Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie - stanowisko ds. Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa
2) Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie – na podstawie zawartego porozumienia;
3) Schronisko dla zwierząt – na podstawie zawartej umowy;
4) Przychodnia weterynaryjna – na podstawie zawartej umowy;
5) Placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych
i edukacyjnych mieszkańców;
6) Straż Miejska;
7) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt
Rozdział 3
Formy opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
przeciwdziałania bezdomności zwierząt
§5
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie przez:
1) odławianie i umieszczanie w schronisku zwierząt bezdomnych, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone i nie ma możlwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką
zwierzęta dotychczas przebywały, na zgłoszenie mieszkańców i Straży Miejskiej;
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2) objęcie opieką zwierząt bezdomnych z terenu Gminy przebywających w schronisku dla zwierząt
poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej
na zasadach określonych w zawartej umowie;
3)zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
bezdomnych zwierząt poprzez zawarcie stosownej umowy z przychodnią weterynaryjną;
4) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów, w czasie występowania
ekstremalnych warunków pogodowych;
5) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
§6
Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa polega w szczególności na:
1) aktywnym poszukiwaniu osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
2) obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych z terenu Gminy przez lekarza
weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt;
3) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów;
4)edukacji mieszkańców Gminy Kłodawa w zakresie kształtowania prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na
właścicielach i opiekunach zwierząt.
Rozdział 4
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt
§7
1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod
której opieką zwierzę dotąd pozostawało, w szczególności zwierzęta chore lub powodujące
zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców;
2. Bezdomne zwierzęta na terenie gminy Kłodawa podlegają stałemu odławianiu – zgłoszenia od
mieszkańców o bezdomnych zwierzętach przyjmuje pracownik Urzędu Miasta i Gminy
w Kłodawie oraz Straż Miejska;
3. W przypadku przyjęcia zgłoszenia o zwierzętach, co do których istnieje przypuszczenie że są
bezdomne, Straż Miejska podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna
zwierząt;
4. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1 zostaną
podjęte działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt;
5. Odławianie bezdomnych zwierząt 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.
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6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje podmiot prowadzący schronisko dla
bezdomnych zwierząt pod nazwą Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych "Funny Pets" Marta
Szturma z siedzibą w miejscowości Czartki 49b, 98-200 Sieradz.
7. Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Kłodawa umieszczane będą w schronisku dla bezdomnych
zwierząt pod nazwą Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych "Funny Pets" Marta Szturma
z siedzibą w miejscowości Czartki 49b, 98-200 Sieradz.
Rozdział 5
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
§8
1. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt będzie wykonywana na koszt
Gminy przez lekarza weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt;
Rozdział 6
Usypianie ślepych miotów
§9
1. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości
zapewnienia dla nich właścicieli.
2. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez usypianie ślepych miotów realizowane
będzie przez:
1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów
usypiania ślepych miotów;
2) Przychodnię weterynaryjną poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania
ślepych miotów;
3. Koszty związane z usypianiem ślepych miotów będą pokrywane przez Gminę.
Rozdział 7
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
§ 10
1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych
w Rozdziale 3 i 4 niniejszego Programu.
2. Opieka nad kotami wolno żyjącymi obejmuje:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
3) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów, w czasie występowania
ekstremalnych warunków pogodowych (w szczególności w okresie zimowym).
Rozdział 8
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
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§ 11
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane poprzez:
1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im
należyte warunki bytowania;
2. Gminę Kłodawa poprzez działania zmierzające do poszukiwania nowych właścicieli obejmujące
umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji na
stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu, a także na tablicach ogłoszeń
jednostek organizacyjnych i szkół;
Rozdział 9
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 12
1. Na gospodarstwo rolne, w celu konieczności zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
tzn. takich które mogą zostać odebrane właścicielowi podczas interwencji lub są bezdomne
w 2018 r. wskazuje się gospodarstwo rolne znajdujące się w miejscowości Okoleniec 4, 62-650
Kłodawa.
Rozdział 10
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
§ 13
1. W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem bezdomnych zwierząt znajdujących się na terenie Gminy Kłodawa zawarto umowę
z Przychodnią Weterynaryjną Piotr Bartłomiejczak z siedzibą przy ul. Przedeckiej 32, 62-650
Kłodawa.
Rozdział 11
Finansowanie Programu
§ 14
1. Na realizację niniejszego Programu Gmina przeznacza środki finansowe w wysokości
70 000,00 zł.
2. Środki przeznaczone na realizację niniejszego Programu wydatkowane będą w następujący
sposób:
a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 59 372,00 zł
b) opiekę nad wolno zyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie -500,00 zł
c) odławianie bezdomnych zwierząt - 500,00 zł
d) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt -1000,00 zł
e) usypianie ślepych miotów - 500,00 zł
f) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 1000,00 zł
g) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt - 7128,00 zł
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