UCHWAŁA NR III/11/2018
RADY GMINY RYCHLIKI
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Rychliki w 2018 r.”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zamianami) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) – Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Rychliki w 2018 r.”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rychliki
mgr Marek Cieśla
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Załącznik do Uchwały Nr III/11/2018
Rady Gminy Rychliki
z dnia 23 marca 2018 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RYCHLIKI W 2018 ROKU
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych
i gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy Rychliki.
2. Celem Programu jest zapewnienie opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Rychliki, poprzez realizację zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy
o ochronie zwierząt.
§ 2.
Ilekroć mowa w Programie o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Rychliki,
2) wójcie – należy prze to rozumieć Wójta Gminy Rychliki,
3) schronisku – należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina posiada
zawartą umowę na przyjmowanie zwierząt,
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity
Dz. U. z 2017r., poz. 1840),
5) Programie – należy prze to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychliki w 2018r.
§ 3.
Realizację działań przewidzianych Programem prowadzą przy wzajemnej współpracy
1) gmina,
2) schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina ma zawartą umowę,
3) lekarz weterynarii, stosownie do zawartej umowy,
4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą
Rychliki.
Rozdział 2.
Cele Programu
§ 4.
1. Celem niniejszego Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychliki poprzez realizację zadań, o których mowa
w art. 11 ust. 2 ustawy.
2. Realizacja zadań dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami, będzie polegać na:
1) zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy,
2) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy,
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3)

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt,

4) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację
bezdomnych zwierząt, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,
5) poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub osób chętnych do adopcji w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rychlikach,
6) wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Rozdział 3.
Opieka nad zwierzętami
§ 5.
1. Na zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy zawarta jest umowa z: OTOZ
ANIMALS Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu, z siedzibą przy ul. Królewieckiej 233.
2. Właściciel schroniska zgodnie z przepisami określonymi w ustawie, zapewni opiekę bezdomnym
zwierzętom z terenu Gminy między innymi poprzez:
1)

utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku,

2) prowadzenie rejestru elektronicznego zwierząt odebranych przez opiekuna schroniska z terenu Gminy
(wszczepienie znaczków elektronicznych psom i kotom), po potwierdzeniu zgłoszeniu przez pracownika
Urzędu Gminy w Rychlikach,
3) prowadzenie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej z działalności w sposób zgodnie z przepisami
obowiązującymi w schronisku,
4) poszukiwanie nowych właścicieli zwierząt,
5) obligatoryjną sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów.
§ 6.
Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:
1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
2) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno stojące,
3) zapewnienie dokarmiania w miejscach ich przebywania,
4) współpracę przy realizacji w/w zadania z jednostką pomocniczą gminy – Zakładem Komunalnym
w Rychlikach oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi.
§ 7.
Zwierzęta gospodarskie, które z różnych przyczyn stracą właściciela oraz te, które zostaną zabrane
właścicielowi, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, skierowane zostaną do Gospodarstwa Rolnego w Powodowie,
z którym Gmina posiada zawartą umowę.
§ 8.
Zadania w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, realizuje lekarz weterynarii Marian Oskroba – prowadzący Przychodnię Weterynaryjną w Pasłęku,
z którym Gmina ma zawartą umowę.
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Rozdział 4.
Zapobieganie bezdomności zwierząt
§ 9.
1. Bezdomność zwierząt, będzie likwidowana poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych, co, do których
nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotąd pozostawały
i będzie miało charakter stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu Gminy o błąkających się
bezdomnych zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
2. Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt prowadzone będą przez schronisko, z którym
Gmina ma zawartą umowę.
3. Odłowione bezdomne zwierzęta przewożone będą do schroniska dla zwierząt przez schronisko, z którym
Gmina ma zawarta umowę.
§ 10.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) podmiot prowadzący schronisko, z którym Gmina ma zawartą umowę poprzez prowadzenie działań
zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom
zainteresowanym,
2) gmina poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie gminy oraz za pośrednictwem stron internetowych.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 11.
Na realizację zadań określonych w niniejszym Programie w 2018 r. zabezpieczone zostały środki
finansowe w kwocie: 14 500,00 zł, z tego:
1) zadania realizowane przez schronisko dla zwierząt, w ramach Programu: 10 000,00 zł,
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i dofinansowanie
sterylizacji psów i kotów, w ramach umowy z zakładem weterynaryjnym: 3000,00 zł,
3) zakup karmy bezdomnym zwierzętom: 1500.00 zł.
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