
UCHWAŁA Nr XXXIII / 188 / 2014 
RADY GMINY ZŁOTA 

z dnia 27 lutego 2014 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Złota w roku 2014. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami ) i art. ł la ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r.o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 20I3r. poz. 856) Rada Gminy Złota uchwała co 
następuje: 

§ I. Określa program opieki nad zwierzętarni bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Złota w roku 2014 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Złota. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX111/136/2013 Rady Gminy Zlota z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętarni bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Złota w roku 2013. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Wiceprzewodnjq1cy Rapy Gminy Złota 

czary Brudz 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII /188 / 2014 
Rady Gminy Złota z dnia 27 lutego 2014 r 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

W GMINIE ZŁOTA NA 2014 ROK 

§ 1. Celem Programu jest: 
1 zapewnienie opieki nad domowymi zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu 

art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt,(t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 856). 
2 zapobieganie bezdomności zwierząt. 

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złota 
realizować będą uprawnione organizacje społeczne i podmioty 
gospodarcze, na podstawie zawartej między stronami umowy, na mocy 
której bezdomne zwierzęta będą umieszczane w schroniskach 
prowadzonych przez te podmioty. 
Gmina Złota zawarła umowę z firmą Damich prowadzoną przez Damiana 
Michalskiego 32-300 Olkusz ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 18 która zajmuje się 
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz dostarczaniem ich do schroniska 
dla bezdonmych zwierząt w Racławicach 91 pod nazwą,, Plama" Jan 
Michalski z którym firma Damich ma podpisaną umowę na odbieranie 
tychże zwierząt. 

§ 3.1. Na terenie Gminy Złota wprowadza się stałe, interwencyjne wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt. 

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w 
stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub 
innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały. 

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy 
użyciu specjalistycznego sprzętu do wyłapywania zwierząt, który nie 
stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał 
im cierpienia. 

4. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu 
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

§ 4 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez: 
1) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące. 
2) zapewnianie dokarmiania w miejscach ich przebywania. 

2. Realizacja wyżej wymienionych zadań nastąpi poprzez współdziałanie z 
organizacjami społecznymi i mieszkańcami Gminy Złota. 

§ 5.1. Gmina Złota realizuje obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt. 
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 

lekarza weterynarii. 
§ 6. 1 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, realizowane będzie 



poprzez: 
1) umieszczanie stosownych informacji o możliwości adopcji na stronach 

internetowych, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń na terenie Gminy Złota. 
2) prowadzenie innych działań zamierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 
zainteresowanym adopcją oraz zdolnym zapewnić należyte warunki 
bytowania. 

§ 7.1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza 
weterynarii. 

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane łagodnie i przyjaźnie, bez zadawania 
cierpienia poprzez podanie środka usypiającego. 

§ 8 1. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania 
zwierząt realizowana będzie poprzez zachęcanie nauczycieli w szkołach 
i przedszkolach z terenu gminy Złota do włączenia treści programowych w 
dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym 
traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką, i sposobów 
zapobiegania bezdomności zwierząt. 

2. konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa zakresie obowiązków 
właścicieli zwierząt domowych, określonych przepisami o utrzymaniu 
czystości i porządku. 

§ 9.1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich 
wskazuje się gospodarstwo rolne —Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego Gospodarstwo rolne w Chrobrzu, ul.Parkowa 10 28-425 Złota na 
podstawie porozumienia zawartego przez Gminę Złota z właścicielem 
gospodarstwa. 

2. Jednocześnie wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina 
Złota podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla 
tych zwierząt. 

10.1 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt realizowany jest poprzez umowę z 
lekarzem. Gmina zawarła umowę z lekarzem weterynarii Zbigniewem 

Czerwonką Przychodnia Weterynaryjna RED-VET ul. Staszica 4 28-100 
Busko-Zdrój. 
2. Gmina będzie egzekwować we współpracy z lekarzem weterynarii 

obowiązek realizacji corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. 
3.Gmina zapewnia usuwanie padłych bezdomnych zwierząt oraz zwłok 

zwierząt po wypadkach komunikacyjnych. 
Gmina zawarła umowę ze Stanisławem Hartwig prowadzącym Punkt 
Zbiorczy Padliny we Włoszczowie ul. Przedborska 87,29-100 Włoszczowa. 

11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina 
Złota. Na 2014 rok zabezpieczona kwota w budżecie gminy wynosi 
31 000,00. Środki powyższe będą wydatkowane na: 

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w schronisku 



23 400,00 zł 
- zabiegi sterylizacji 1 000,00 zł 
- usypianie ślepych miotów 1 000,00 zł 
- dokarmianie kotów 1 000,00 zł 
- całodobowa opieka weterynaryjna 4 600,00 zł 



Uzasadnienie 

Do uchwały Nr XXXIII /188/ 2014 
Rady Gminy Złota 

z dnia 27 lutego 2014 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętarni bezdomnymi 
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota . 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.z 2013r. 
poz. 856) o ochronie zwierząt, zmieniony został art.11a, który zobowiązuje 
Radę Gminy do określenia w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca, 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki nad 
bezdomnymi zwierzętarni przez gminę, wynikające z art. Ha przedmiotowej 
ustawy. 
W związku z powyższym przygotowana została uchwała w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Złota. 
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