Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/247/2013
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 27 marca 2013 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KŁODAWA NA ROK 2013
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Kłodawa w 2013 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich,
a w szczególności do psów i kotów przebywających w administracyjnych granicach Gminy
Kłodawa
§2
Ilekroć mowa w uchwale o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),
2) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Kłodawa
3) 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;
4) 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;
5) schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina
zawarła 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.
Realizacja programu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych 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) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schroniskach;
5) usypianie ślepych miotów
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek
następstw zdarzeń drogowych;
§4
Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej
współpracy:
1) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy
z organami inspekcji weterynaryjnej;
2) schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;
3) placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i
edukacyjnych mieszkańców;
4) Straż Miejska;
5) Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie.

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;
2) objęcie opieką zwierząt bezdomnych z terenu gminy Kłodawa przebywających w schronisku dla
zwierząt poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz zapewnienia podstawowej

opieki weterynaryjnej na zasadach określonych w zawartych umowach, a w uzasadnionych
przypadkach wymienionych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z
2003 r. Nr 106, poz. 1002 ) podejmowania przez lekarza weterynarii decyzji o uśpieniu zwierzęcia;
3)zapewnieniu całodobowej podstawowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem bezdomnych zwierząt poprzez zawarcie stosownej umowy z gabinetem weterynaryjnym;
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) prowadzeniu sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Kłodawa, znajdujących
się w schroniskach;
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.

Rozdział 5
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
§8
1. W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu populacji bezdomnych zwierząt
przeprowadzane będą zabiegi sterylizacji i kastracji, dotyczy to tylko zwierząt bezdomnych
umieszczonych w schronisku;
2. Prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji
i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli.

Rozdział 6
Usypianie ślepych miotów
§9
1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez usypianie ślepych miotów realizowane
będzie przez:
1) Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe;
2) Zabieg uśpienia ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących na zasadach
określonych w pkt 1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii na zlecenie Gminy Kłodawa.
3) Gmina pokryje z budżetu Gminy koszty związane z usypianiem ślepych miotów bezdomnych
psów lub kotów wolno żyjących wg wcześniejszych cenowych ustaleń z miejscowym lekarzem
weterynarii.
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 przebywaja 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

§ 11
Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
1. prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy tj. stworzenie
elektronicznej bazy danych na stronie internetowej, umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących
odłowionych zwierząt na tej stronie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu, a także na
tablicach ogłoszeń jednostek organizacyjnych i szkół;
2. prowadzenie przy pomocy mediów akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się
bezdomnymi zwierzętami.
Rozdział 9
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 12
1. Gmina Kłodawa wskaże gospodarstwo rolne gdy zaistnieje konieczność zapewnienia miejsca dla
zwierząt gospodarskich tzn. takich, które mogą zostać odebrane właścicielowi podczas interwencji
lub są bezdomne.
2. Gospodarstwo rolne musi spełniać minimum standardów sanitarnych i weterynaryjnych, o
których mowa w przepisach, w tym ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzat (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.).

Rozdział 10
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
§ 13
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
bezdomnych zwierząt Gmina Kłodawa realizuje poprzez zawarcie stosownej umowy z
przychodnią weterynaryjną w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom znajdującym
się na terenie Gminy Kłodawa.

Rozdział 11
Finansowanie Programu
§ 14
1. Środki finansowe na realizację postanowień Programu zostały zabezpieczone w budżecie
Gminy na rok 2013.
2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie odbywało
się w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

