UCHWAŁA NR XVIII/86/2016
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2016 roku"
Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z
2014 r. poz.1794 oraz z 2015 r. poz. 266) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 i 1890) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Warlubie w 2016 roku” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie
§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Warlubie, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Warlubie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/86/2016
Rady Gminy Warlubie
z dnia 17 marca 2016 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WARLUBIE W 2016 ROKU
1. Cel programu.
Celem programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Warlubie jest zapewnienie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Warlubie. Zadanie to będzie realizowane poprzez :
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki;
2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
3) zwiększenie liczby adopcji bezdomnych zwierząt;
4) edukację mieszkańców a w szczególności młodzieży szkolnej na temat humanitarnego traktowania zwierząt i
obowiązków spoczywających na właścicielach psów i kotów;
5) promowanie prawidłowych postawy i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt poprzez „zwierzęta domowe”
rozumie się „zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim
pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza”. Program ma zastosowanie
do zwierząt domowych w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt
gospodarskich.
Większość działań określonych w niniejszym Programie dotyczy psów i kotów przebywających na
terenie Gminy Warlubie, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest szczególnie ważna i zauważalna w
skali całego kraju. Nie mniej jednak w przypadku innego zwierzęcia bezdomnego, należy przyjąć sposób
postępowania analogiczny jak opisany w Programie dla bezdomnych psów i właściwy dla danego
zwierzęcia.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy obejmować będzie przede wszystkim
współdziałanie z wybranym Schroniskiem, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich transport do schroniska
oraz poszukiwanie dla nich nowych domów. W ramach prowadzonych działań na rzecz ochrony
bezdomnych zwierząt konieczna będzie także współpraca Gminy z organizacjami społecznymi, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz z innymi osobami prawnymi i fizycznymi.
2. Podstawa prawna.
Podstawa do działań Gminy :
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn.zm.);
2) ustawa z dnia 21 sierpnia1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn.zm.);
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).
3. Działania dotyczące bezdomnych psów.
Realizacja Programu w zakresie dotyczących bezdomnych psów polegać będzie przede wszystkim na
wyłapywaniu psów bezdomnych to jest takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma
możliwości ustalenia ich właściciela lub osób, pod których opieką zwierzę dotychczas przebywało lub
zagubionych przez właścicieli w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie
zadający im cierpienia, i umieszczenie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Istotnym będzie także prowadzenie i rozwój adopcji.
Zadania realizowane przez Gminę, polegać będą w szczególności na :
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1) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom opieki i miejsca w schronisku dla zwierząt w ramach podpisanej umowy
z Firmą PHU „Daniel” Artur Zielaskowski prowadzącą Ośrodek Opieki nad Zwierzętami Węgrowo 4, w tym
przyjęcie interwencji przez pracownika Urzędu Gminy oraz niezwłoczne przekazanie zgłoszenia do schroniska;
2) współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest
ochrona zwierząt;
3) promowaniu prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;
4) współpracy ze schroniskiem i Policją poprzez przyjmowanie interwencji zgłoszonych przez te jednostki.
Zadania realizowane przez „Ośrodek Opieki nad Zwierzętami” polegać będą w szczególności na :
1) odławianiu zwierząt bezdomnych w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ich zdrowia i życia oraz w sposób
nie zadający im cierpienia;
2) przyjmowaniu i utrzymywaniu psów bezdomnych dostarczonych w wyniku działań interwencyjnych oraz
wypadków drogowych z terenu Gminy Warlubie;
3) prowadzeniu obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt przebywających w schronisku;
4) oznakowaniu za pomocą mikroczipa psów przebywających w schronisku w momencie oddawania zwierzęcia
do adopcji;
5) przeprowadzaniu szczepień ochronnych wszystkich psów przebywających w schronisku po upływie 15 dniowej
kwarantanny;
6) prowadzeniu bazy danych zwierząt oznakowanych przebywających w schronisku oraz zwierząt oddanych do
adopcji;
7) poszukiwaniu oraz zachęcaniu do adopcji poprzez media oraz stronę internetową nowych właścicieli do
adopcji zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku;
8) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej poprzez współpracę z całodobową lecznicą weterynaryjną
oraz lekarzem weterynarii, w celu niezwłocznego udzielenia pomocy zwierzętom rannym w wyniku wypadków
drogowych;
9) usypianiu ślepych miotów urodzonych w schronisku oraz dostarczonych do schroniska;
10) współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii;
11) współpracy z Fundacjami oraz stowarzyszeniami działającymi na Rzecz Zwierząt.
4. Działania dotyczące bezdomnych kotów.
Koty wolno żyjące to zwierzęta dzikie, które w myśl art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn.zm.) stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione
warunki rozwoju i swobodnego bytu. Stanowią one stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność w
budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i
szczurów), które mogą być potencjalnym źródłem niebezpiecznych chorób. Koty wolno żyjące nie są
zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w
danym miejscu. Utrudnianie, czy zamykanie dostępu do ich naturalnych schronień w terenie zabudowanym,
jakim są przede wszystkim piwnice, jest niehumanitarne. Realizacja programu dotyczącego bezdomnych kotów
polegać będzie na zapewnieniu bezdomnych kotom powypadkowych miejsca w schronisku.
Zadania realizowane przez Gminę, polegać będą w szczególności na :
1) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom opieki i miejsca w schronisku dla zwierząt w ramach podpisanej umowy
z Firmą PHU „Daniel” Artur Zielaskowski prowadzącą Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie 4, w
tym przyjęcie interwencji przez pracownika Urzędu Gminy oraz niezwłoczne przekazanie zgłoszenia do
schroniska;
2) współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest
ochrona zwierząt;
3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;
4) współpracy ze schroniskiem i Policją poprzez przyjmowanie interwencji zgłoszonych przez te jednostki.
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Zadania realizowane przez „Ośrodek Opieki nad Zwierzętami”, polegać będą w szczególności na :
1) transporcie kotów powypadkowych w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ich zdrowia i życia oraz w sposób
nie zadający im cierpienia;
2) przyjmowaniu i utrzymywaniu kotów bezdomnych dostarczonych w wyniku wypadków drogowych z terenu
Gminy Warlubie;
3) prowadzeniu obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt przebywających w schronisku;
4) po zakończeniu leczenia i sterylizacji lub kastracji wypuszczeniu na wolność w miejscu złapania;
5) przeprowadzaniu szczepień ochronnych wszystkich kotów przed wypuszczeniem ich na wolność;
6) poszukiwaniu oraz zachęcaniu do adopcji poprzez media oraz stronę internetową nowych właścicieli do
adopcji zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku;
7) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej poprzez współpracę z całodobową lecznicą weterynaryjną
oraz lekarzem weterynarii, w celu niezwłocznego udzielenia pomocy zwierzętom rannym w wyniku wypadków
drogowych;
8) usypianiu ślepych miotów urodzonych w schronisku oraz dostarczonych do schroniska;
9) współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii;
10) współpracy z fundacjami oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz zwierząt.
5. Zpewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich.
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich konieczne jest wskazanie gospodarstwa rolnego,
które mogłoby przyjąć zwierzęta gospodarskie w sytuacjach wyjątkowych, np. w przypadku bezdomnych lub
zabłąkanych ( do czasu odnalezienia właściciela ).Mając na uwadze powyższe, dla zapewnienia miejsca dla
bezdomnych zwierząt gospodarskich, Wójt Gminy Warlubie wyznaczył gospodarstwo rolne Pana Zbigniewa
Górskiego zam. Płochocin 26, 86-160 Warlubie.
Odławianie bezdomnych zwierząt gospodarskich wykonywane będzie przez pracowników schroniska,
poprzez dodatkowe zlecenie na odłowienie zwierzęcia w razie konieczności we współpracy z Policją.
6. Opieka weterynarylna.
Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom realizowane jest poprzez zawarcie stosownych umów z
Ośrodkiem Opieki nad Zwierzętami w ramach których schronisko zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną
zarówno psom jak i kotom w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, który współpracuje z lecznicą
weterynaryjną zapewniającą całodobową opiekę weterynaryjną. Po zakończeniu kwarantanny zapewnia
zwierzętom sterylizację lub kastrację, komplet szczepień (wścieklizna oraz choroby zakaźne). Schronisko
zapewnia także leczenie ewentualnie wykrytych później chorób, leczenie powypadkowe i dalszą opiekę
weterynaryjną.
7. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych polegać będzie przede wszystkim na sterylizacji lub kastracji
zwierząt bezdomnych trafiających do schroniska.
Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych odbywać się będzie także poprzez usypianie ślepych miotów
(dotyczy zwierząt przyjętych do schroniska i urodzonych w schronisku).
Istotnym będzie prowadzenie działań edukacyjnych promujących ograniczenie i kontrolę rozrodczości
zwierząt domowych, w tym psów i kotów (edukacja dot. zasadności wykonywania zabiegów sterylizacji i
kastracji, jako jedną z najskuteczniejszych metod ograniczania bezdomności zwierząt).
Dodatkowo Schronisko poszukuje odpowiedzialnych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, wyłapanych
zwierząt, co także wpływa na zmniejszenie ich populacji. Gmina będzie publikować informacje o stronie
internetowej schroniska na której znajdować się będą aktualne informacje o zwierzętach dostarczonych z terenu
Gminy Warlubie.
Gmina może także prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez poszukiwanie
nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez możliwość prowadzenia akcji edukacyjnych zachęcających do
zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.
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8. Edukacja.
Edukacja mieszkańców z zakresie ochrony zwierząt stanowi kluczowy element Programu. Kampania będzie
skierowana zarówno do dzieci jaki i dorosłych. W ramach realizacji tego zadania przewiduje się współpracę ze
Schroniskiem, a także placówkami oświatowymi.
Edukacja będzie miała na celu uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów
związanych z nabyciem, posiadaniem zwierzęcia, a także promowania prawidłowych postaw i zachowań
człowieka w stosunku do zwierząt. Działania organizacyjne prowadzone będą głównie poprzez opracowywanie
i rozpowszechnianie apeli i materiałów informacyjnych na stronie internetowej urzędu z odnośnikami do
odpowiedniego artykułu na stronie internetowej schroniska. Narzędziem edukacyjnym są broszury, ulotki,
publikacje dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności. Treść broszur ma na celu
uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów związanych z nabyciem, posiadaniem
zwierzęcia, a także promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
W celu ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt realizuje się następujące zadania:
1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;
2) przekazywanie informacji na temat humanitarnego traktowania zwierząt oraz zagadnień związanych z ich
bezdomnością;
3) uświadamianie potencjalnym właścicielom praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia;
4) zachęcanie szkół i przedszkoli z terenu Gminy do odwiedzania Schroniska w którym otrzymają fachową
wiedzę na temat humanitarnego traktowania zwierząt domowych oraz obowiązków wynikających z posiadania
zwierzęcia.
9. Źródła finansowe realizacji programu.
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Warlubie.
Dla realizacji działań zmierzających do ograniczenia bezdomności zwierząt domowych Gmina może udzielić
organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, pomocy w różnych formach, w tym wsparcie finansowe.
Środki na realizację Programu w roku 2016 ustala się w kwocie nie mniejszej niż 45.000 zł .
Środki finansowe wydawane będą poprzez świadczenie usług i dostaw, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Urzędu Gminy Warlubie.
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Uzasadnienie
W zawiązku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.( Dz. U. z 2013 r. poz. 856)
zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje radę gminy do przyjęcia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31
marca, programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie”. Projekt programu został przekazany do
zaopiniowania dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Warlubie. Na
dzień podjęcia niniejszej uchwały nie posiadamy wiedzy o działalności organizacji społecznej na terenie gminy
Warlubie, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
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