
UCHWAŁA NR XXXII/255/2018  
RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Fałków 
w 2018 r”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 
446 ze zmianami) oraz art. 11a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 ze 
zmianami), Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Fałków w 2018r”,  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Anna Pluta
Przewodnicząca Rady Gminy 

w Fałkowie
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/255/2018
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 23 marca 2018 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY FAŁKÓW  W 2018 roku.

Wprowadzenie

§ 1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Fałków zwany w dalszej części Programem jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt.

2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów  i zadań realizowanych w roku 2018 w ramach 
programu.

3. W programie określono dziewięć zadań, których wybór został podyktowany zapisami
art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r. poz. 1840 ze zmianami) oraz wnioskami wynikającymi 
z działań podejmowanych do tej pory w zakresie dotyczącym bezdomnych zwierząt na terenie Gminy.

Cele programu

§ 2. 1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r. poz. 1840 ze zmianami).

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.

4. Edukacja mieszkańców Gminy Fałków w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt

5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.

Zadania w ramach programu

§ 3. W ramach programu Gmina Fałków realizuje następujące zadania:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

9) działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym;

Wykonawcy programu

§ 4. Realizację zadań w ramach programu prowadzą:

1) Gmina Fałków;

2) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 
przez współpracę z organami wymienionymi w ust. 1,  w zakresie zadań wymienionych w § 3 pkt 2, 5, 9;

Zapewnienie  bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
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§ 5. Celem zabezpieczenia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina zawarła stosowną umowę ze 
Schroniskiem dla zwierząt „Rudnik” , ul. Ostrowiecka 51,27 – 230 Brody zajmującym  się odłowem, transportem,  
umieszczaniem i opieką zwierząt we własnym schronisku dla bezdomnych zwierząt. Informację o firmie  podaje 
się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 6. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy 
realizuje się przy współpracy Urzędu Gminy w Fałkowie z jednostkami pomocniczymi gminy oraz z organizacjami 
społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) zapewnienie dokarmiania i wody pitnej w miejscach ich przebywania;

3) W miarę możliwości zapewnienia miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy;

Odławianie bezdomnych 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.

2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy podlegają :

1) stałemu odławianiu – zgłoszenia od mieszkańców Gminy;

2) okresowemu – po wcześniejszym ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 
nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.

5. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska.

6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.

Sterylizacja albo kastracja zwierząt

§ 8. 1. Gmina realizuje na własny koszt obligatoryjną sterylizację albo kastrację odłowionych  zwierząt 
w Schronisku dla zwierząt na zasadach ustalonych  z jednostką prowadzącą schronisko.

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy;

2) Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

Usypianie ślepych miotów

§ 10. 1. Bezpłatne usypianie ślepych miotów może wystąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku 
dla zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt.

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie, należy 
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza 
weterynarii.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie 
służby do tego przygotowane.

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym
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§ 11. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich 
następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa. W tym celu Gmina zawarła 
stosowną umowę z właścicielem gospodarstwa rolnego i budynków gospodarczych na terenie Gminy – Grzegorz 
Baran, Budy 3.

2. Zakres umowy powinien określać gotowość zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 12. W celu zapewnienia  całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych         
z udziałem zwierząt na terenie Gminy Fałków  zawarto umowę z Gabinetem Weterynaryjnym „Cztery Łapy” 
reprezentowanym przez doktora Bartosza Czuryłło, zam, w Przedborzu ul. Korycińska 9. Opieka ta obejmuje 
zarówno zwierzęta bezdomne jak i wolno żyjące.

Procedura postępowania ze zwierzętami bezdomnymi w sytuacji pogryzienia przez nie człowieka

§ 13. W przypadku pogryzienia człowieka przez bezdomnego psa, jeżeli będzie można psa zlokalizować, 
należy powiadomić Urząd Gminy, który psa wyłapie. Należy wtedy   ustalić, czy zwierzę było chore. W takiej 
sytuacji Powiatowy Lekarz Weterynarii decyduje o ewentualnej konieczności przeprowadzenia obserwacji 
zwierzęcia, np. gdy nie można udokumentować faktu jego zaszczepienia. Obserwacja prowadzona jest przez 
Inspektorów Weterynaryjnych lub wyznaczonego Urzędowego Lekarza Weterynarii.

Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym

§ 14. W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym, 
przy współpracy z organizacjami wymienionymi w § 4 ust. 2:

1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania;

2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;

3) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych;

4) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu zwierząt 
domowych, a szczególności psów i kotów z legalnych źródeł;

Finansowanie Programu

§ 15. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina.

2. Na realizację Programu na rok 2018 planuje się kwotę – 12 000 zł.

3. Sposób wydatkowania zaplanowanych środków :

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku – 4 000 zł,

- opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 100 zł,

- odławianie bezdomnych zwierząt – 1 000 zł,

- sterylizacja albo kastracja zwierząt  - 5 600 zł,

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 100 zł,

- usypianie ślepych miotów – 100 zł,

- zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym – 300 zł,

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 
700 zł,

- działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym –100 zł.

4. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do gospodarstwa, leczenia oraz 
utrzymania zwierząt  pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela.
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