
UCHWAŁA NR VII/24/2015
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy 
Nieborów na rok 2015”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072 ) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt ( Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz.1794) w związku z art.3 ust 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399, poz. 1593, z 2015 r. poz.87, poz.122) Rada 
Gminy Nieborów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Nieborów na 
rok 2015", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kozioł
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Załącznik do uchwały Nr VII/24/2015

Rady Gminy Nieborów

z dnia 27 marca 2015 r.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH NA TERENIE 
GMINY NIEBORÓW

KIERUNKI POLITYKI GMINY WOBEC PROBLEMU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 
DOMOWYCH

§ 1. Rada Gminy ustala, że celem gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych jest:

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy, w szczególności poprzez wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt i ich transport do schroniska w Łowiczu lub hoteliku dla zwierząt działającym przy 
Przychodni Weterynaryjnej s. c. TOMVET w Łowiczu oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;

2) oznakowanie zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku;

3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności poprzez obligatoryjną sterylizację lub kastrację 
psów i kotów, w tym dopuszczenie możliwości usypiania tzw. „ślepych miotów” kotów i szczeniąt psów, 
wykonywanych przez lekarza weterynarii, w przypadku gdy posiadacz samicy z młodymi nie jest w stanie 
zapewnić utrzymania oraz opieki nowo narodzonym zwierzętom;

4) propagowanie i wprowadzanie mechanizmów zachęcających mieszkańców gminy do dokonywania adopcji 
zwierząt i ich sterylizacji;

5) dokarmianie kotów wolno żyjących poprzez ustalenie miejsc w których przebywają, a następnie przekazanie 
karmy zainteresowanym opiekunom społecznym w celu umieszczenia jej w miejscach przebywania kotów;

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

7) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, w szczególności poprzez konsekwentne egzekwowanie 
przepisów prawa;

8) edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz uświadamianie 
właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia lub posiadania zwierzęcia.

§ 2. Realizacja założonych celów:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:

a) wyłapywanie bezdomnych psów i innych zwierząt ma charakter stały i prowadzone będzie przez 
pracowników gminy, weterynarzy oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest 
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt 
oraz nie zadający im cierpienia,

b) wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 
nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zbieranych zwierząt oraz nie będzie zadawał im 
cierpienia,

c) wyłapane z terenu gminy zwierzęta bezdomne, zgubione, błąkające się, pozostające bez właściciela zostaną 
umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Łowiczu lub hoteliku dla zwierząt działającym przy 
Przychodni Weterynaryjnej s. c. TOMVET w Łowiczu, a zwierzęta chore podejrzane o chorobę lub po 
wypadkach komunikacyjnych czasowo mogą przebywać w szpitalu Przychodni Weterynaryjnej TOMVET 
w Łowiczu,

d) opiekę lekarsko – weterynaryjną zapewni Przychodnia Weterynaryjna s.c. TOMVET w Łowiczu, z którą 
gmina posiada zawartą umowę,
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e) uruchomienie w Urzędzie Gminy punktu informacyjnego d/s interwencji w sprawach: zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko - weterynaryjnej 
zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, 
przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach itp. znakowanie zwierząt poprzez wszczepienie 
mikroprocesora psom oczekującym na adopcje – przed wydaniem nowemu właścicielowi,

f) zwierzęta gospodarskie odebrane dotychczasowym właścicielom zostaną umieszczone w gospodarstwie 
rolnym w miejscowości Arkadia 31, 99-416 Nieborów;

2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez:

a) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt,

b) w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt gmina może w 50% dofinansować zabiegi usypiania ślepych 
miotów i zabiegi sterylizacji zwierząt domowych należących do właścicieli mieszkających na terenie gminy, 
którzy przedstawią dowód szczepienia przeciw wściekliźnie i złożą pisemne oświadczenie o woli dokonania 
sterylizacji oraz partycypacji w kosztach tego zabiegu, przy czym dofinansowanie przysługuje na jedno 
zwierzę domowe w ciągu roku. Zabiegi wykonywane będą przez lekarza weterynarii, z którym gmina 
zawarła stosowną umowę. Bezpośrednio po sterylizacji właściciel wnosi opłatę w wysokości 50% kosztów 
zabiegu w przychodni weterynaryjnej, zaś pozostałe 50% gmina ureguluje po wystawieniu rachunku przez 
przychodnię weterynaryjną,

c) w całości finansowane przez gminę będą zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych;

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poprzez  egzekwowanie obowiązków nałożonych na osoby 
utrzymujące zwierzęta domowe, wynikających z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy 
Nieborów (Uchwała Rady Gminy Nieborów  Nr XXXIII/171/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów).

4) edukacja mieszkańców Gminy Nieborów w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie 
poprzez:

a) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia do treści programowych 
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych 
oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację 
i kastrację,

b) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,

c) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego 
traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami 
pozarządowymi i instytucjami.

§ 3. Źródła finansowania realizacji programu:

1) program będzie realizowany z funduszy Gminy Nieborów zapisanych w budżecie na rok 2015 w kwocie 
70 000,00 zł. Środki te wydatkowane będą na zadania określone w programie zgodnie z cenami ustalonymi 
w umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami.

§ 4. Postanowienia końcowe:

1) dla realizacji działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt domowych gmina może udzielać 
organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, 
pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci:

a) udostępnienia lokalu na spotkania otwarte, których tematyką będzie walka z nadpopulacją zwierząt 
niechcianych,

b) współpracy w pozyskiwaniu środków z innych źródeł,

c) promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu,

d) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej;

2) program może być aktualizowany w przypadku stwierdzenia nowych zagrożeń na terenie Gminy Nieborów lub 
w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację programu.
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