
Projekt

z dnia  10 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlce na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz.446) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 856 ze zm.)  , Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Siedlce” na rok  2017  w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. 
Traci moc uchwała Nr XXII/168/2016  Rady Gminy Siedlce z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Siedlce.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały
Rady Gminy Siedlce
z dnia....................2017 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Siedlce

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 
Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt  bezdomnych, w tym w szczególności do psów i 
kotów, przebywających w granicach administracyjnych Gminy Siedlce.

§ 2. 
Celem niniejszej uchwały jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt  w sposób w niej ustalony.

§ 3. 
Zadania Gminy w ramach Programu:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami,
3) odławianie bezdomnych zwierząt, o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały,
4) czipowanie każdego odłowionego psa
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) prowadzenie poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt poprzez prowadzenie akcji bezdomnych

zwierząt wyłapanych z terenu Gminy tj. umieszczenie zdjęć i informacji dotyczących wyłapanych
zwierząt na stronie internetowej urzędu www.gminasiedlce.pl ,

10) trwałe oznakowanie (czipowanie) psów na zasadach określonych w niniejszym programie,
11) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

Rozdział 2.
Trwałe oznakowanie ( czipowanie) psów

§ 4. 
1. Mieszkańcy Gminy, w celu sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności 

mogą skorzystać z elektronicznego oznakowania swoich psów na zasadach jak niżej.
2. W stosunku do właścicieli, którzy zgłoszą taką wolę Gmina finansuje elektroniczne znakowanie psów

w wysokości 100 % kosztów w każdym roku kalendarzowym stopniowo w poszczególnych miejscowościach 
na terenie Gminy.

3. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1:
1) finansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Siedlce, dla zwierząt stanowiących ich

własność,
2) zabieg wykonywany będzie przez lekarza weterynarii, Krzysztofa Leszczyńskiego, Przychodnia Dla 

Zwierząt, ul. Janowska 100 a, 08-110 Siedlce
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3) zabiegowi poddawane będą psy właściciela nieruchomości w danej miejscowości w dniu    wyznaczonym 
i ogłoszonym w sposób zwyczajowo przyjęty, po złożeniu przez niego oświadczenia,

4) po wykonaniu zabiegu właściciel podpisuje oświadczenie zawierające klauzulę
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, które lekarz weterynarii przekaże do
Urzędu Gminy Siedlce,

5) finansowanie, o którym mowa w ust.1 Gmina przekazuje lekarzowi weterynarii na podstawie
faktury za zabieg i oświadczenia właściciela zwierzęcia,

6) sfinansowanie elektronicznego znakowania przysługuje wszystkim psom właściciela w dniu,
w którym w miejscowości zamieszkania właściciela będzie wykonywany zabieg, w przypadku 
zwiększenia ilości posiadanych psów po terminie właściciel może oznakować psa na własny koszt,

7) w przypadku oznakowania psa przez innego lekarza weterynarii właściciel przekazuje
do Urzędu Gminy Siedlce w terminie 7 dni od dnia wykonania zabiegu
oświadczenie  o którym mowa w punkcie 4 .

Rozdział 3.

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

§ 5. 
1. Gmina prowadzi wyłapywanie zwierząt  bezdomnych w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia  21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt,
2. Odłowienia dokonuje Marian Drewnik Schronisko dla zwierząt, HAPPY DOG, ul. Kościuszki 96, 08-460                               

Sobolew.
3. Gmina zapewnia odłowionym psom miejsce w schronisku dla zwierząt Marian Drewnik Schronisko dla 

Zwierząt HAPPY DOG ul. Kościuszki 96, 08-460 Sobolew
1) wszystkie psy trafiające do schroniska poddawane są w/w wymienionym schronisku zabiegowi 

sterylizacji            lub kastracji, o ile wcześniej nie zostały poddane takiemu zabiegowi,
4. Odłowione zwierzę wydane zostanie osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia.

§ 6. 
Schronisko przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu
wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Siedlce.

§ 7. 
2. Gmina prowadzi dokarmianie kotów wolno żyjących w sytuacjach, gdy brak takiego dokarmiania

będzie mógł spowodować  negatywne skutki dla zdrowia zwierząt.
3. Gmina prowadzi działania zapobiegające wzrostowi populacji bezdomnych-kotów poprzez zabiegi sterylizacji 

i kastracji.
4. Całkowity koszt zabiegu pokrywa Gmina.

§ 8. 
1. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną rannym zwierzętom (szczególnie w przypadku

zdarzeń drogowych).
2. Opiekę weterynaryjną sprawuje lekarz weterynarii Krzysztof Leszczyński, Przychodnia Dla Zwierząt, ul. 

Janowska 100 a, 08-110 Siedlce

§ 9. 
Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla odłowionych zwierząt poprzez prowadzenie akcji 
bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy tj. umieszczenie zdjęć i informacji dotyczących wyłapanych  
zwierząt na stronie internetowej urzędu www.gminasiedlce.pl .
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§ 10. 
Gmina wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, którym
jest gospodarstwo w miejscowości Stare Opole ul. Jana Pawła II 82.

Rozdział 4.
Usypianie ślepych miotów

§ 11. 
Usypianie ślepych miotów może być dokonywane przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt zgodnie z 
zawartą umową lub  lekarza sprawującego opiekę weterynaryjną, z którym Gmina ma zawartą umowę.

Rozdział 5.
Edukacja mieszkańców

§ 12. 
W ramach programu realizowane są działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym, w szczególności 
polegające na:

1) edukacji w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania,
2) propagowaniu sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz ich czipowania,
3) propagowaniu adopcji zwierząt,
4) informowaniu o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu zwierząt 

domowych, a w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł.

Rozdział 6.
Finansowanie programu

§ 13. 
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie                       
Gminy Siedlce na rok 2017 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  w tym na:

1. 5 000 zł (słownie pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na odławianie bezdomnych zwierząt
2. 15 000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) schronisko dla bezdomnych zwierząt,
3. 10 000 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy  złotych) usługi weterynaryjne w tym: badanie zwierzęcia, 

badania diagnostyczne takie jak USG, badanie krwi i inne, szycie rany, chirurgia- złamanie kończyn 
przednich, tylnych, wielołamowe, proste, z przemieszczeniem, opatrunek gipsowy, leczenie zwierzęcia, 
kastracja psa, kastracja suki, eutanazja, utylizacja zwłok, szczepienie przeciwko wściekliźnie, szczepienie 
przeciwko chorobom zakaźnym

4. 6 480 (słownie sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) na odbiór padliny,
5. 1 000 złotych (słownie tysiąc  złotych) na dokarmianie wolno  żyjących kotów
6. 5000 zł (słownie pięć tysiące  złotych) na oznakowanie psów - czipowanie)..
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