PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI B EZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIU B EZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY WIŚNIEW W 2021 ROKU

Załącznik do uchwały Nr ….............
Rady Gminy Wiśniew
z dnia …………………….

Rozdział 1.
Zastosowanie oraz cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt
§1
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wiśniew w 2021 roku”, ma zastosowanie do wszystkich zwierząt
domowych,
w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich,
przebywających w granicach administracyjnych Gminy Wiśniew. Większość działań
określonych w programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt na
terenie Gminy Wiśniew jest największym problemem.
Cele i zadania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniew:
1. Zapobieganie bezdomności zwierząt;
2. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy
o ochronie zwierząt;
3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy;
Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
§2
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest
poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w miejscowości
Gózd 10, zwanym dalej Schroniskiem, które jest prowadzone przez przedsiębiorstwo
odławiające bezdomne zwierzęta „Zwierzaki do wzięcia” Gabinet Weterynaryjny, Paweł
Nieciecki, Aleksandra Nieciecka, 08-550 Kłoczew, ul. Leśna 20 c.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§3
1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi jest realizowana poprzez:
1) ustalenie miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno
żyjące;
2) zapewnienie warunków rozwoju i swobodnego bytu kotom wolno żyjącym, w miarę
posiadanych możliwości;
3) zapewnienie pokarmu i wody pitnej w miejscach częstego przebywania,
w szczególności w okresie zimowym;
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4) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących wymagających
leczenia
(po zdarzeniach drogowych).
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Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§4
Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter doraźny i odbywać się będzie w
zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu lub na zgłoszenie interwencyjne.
Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane jest przez Gabinet Weterynaryjny, Paweł
Nieciecki, Aleksandra Nieciecka, 08-550 Kłoczew, ul. Leśna 20 c. z którym gmina
zawarła umowę.
Odłowieniem obejmuje się bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku,
do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której
opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu ludzi.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu sprzętu
specjalistycznego przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia
dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu
przystosowanym
do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Wiśniew i za pośrednictwem sołtysów.
Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.
§5
Bezdomne zwierzęta umieszczone w schronisku podlegają obligatoryjnej sterylizacji
lub kastracji tylko i wyłącznie przez lekarza weterynarii, na zasadach ustalonych z
podmiotem prowadzącym schronisko.
Zabiegom, o których mowa w ust. 1 poddaje się zwierzęta po upływie 14 dni od
umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub
opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o
poszukiwaniu nowych właścicieli.
Gmina realizuje ponadto obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w przytulisku
gminnym, poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych
do przytuliska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania,
co do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
Zabiegom, o których mowa w ust. 3 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od
umieszczenia ich w przytulisku gminnym, z uwagi na możliwość zgłoszenia się
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właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w
ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

1.

2.

3.

4.

§6
W ramach działań prewencyjnych, których celem jest zapobieganie bezdomności
zwierząt, gmina współfinansować będzie w wysokości 100% kosztów, program
sterylizacji psich suk, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych
osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.
Zabiegu kastracji albo sterylizacji nie przeprowadza się u zwierząt, u których lekarz
weterynarii stwierdził chorobę uniemożliwiającą jego przeprowadzenie lub u zwierząt
należących do gatunku, w przypadku których nie wykonuje się takich zabiegów lub
u zwierząt zbyt młodych (niedojrzałych płciowo).
Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest wypełnienie a następnie złożenie przez
właściciela zwierzęcia w Urzędzie Gminy w Wiśniewie wniosku, o udział w programie
sterylizacji psich suk.
Przed dokonaniem zabiegu lekarz weterynarii stwierdza, czy stan zdrowia zwierzęcia
pozwala na jego wykonanie.

Rozdział 6.
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt
§7
1. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów, realizują:
1) Schronisko wskazane w § 2 poprzez czipowanie bezdomnych psów z terenu Gminy
Wiśniew przyjmowanych do Schroniska oraz bieżące wprowadzanie danych
o zaczipowanych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal;
2) Gmina Wiśniew poprzez czipowanie bezdomnych psów z terenu Gminy Wiśniew,
będących pod opieką gminy, poprzez gabinet weterynarii Piesio i Krówka Paweł
Prokopowicz, ul. Prądzyńskiego 5, 08-110 Siedlce, z którym Gmina podpisała umowę
na opiekę weterynaryjną, oraz rejestrację zaczipowanych zwierząt w Międzynarodowej
Bazie Danych Safe-Animal.
2. Gmina Wiśniew w ramach działań prewencyjnych, których celem jest zapobieganie
bezdomności zwierząt pokrywa 50 % kosztów elektronicznego znakowania psów, których
właściciele zamieszkują na terenie Gminy Wiśniew, bezpośrednio na rzecz podmiotu
wskazanego w ust. 1 pkt. 2),.

Rozdział 7.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
§8
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane poprzez:
1)
schronisko, które prowadzić będzie działania zmierzające do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym,
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
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propagowanie idei opieki nad zwierzętami, oraz uczulanie dzieci i młodzieży na
problem bezdomności zwierząt w placówkach oświatowych gminy,
3)
akcje informujące o możliwości adopcji zwierząt ze schroniska dla bezdomnych
zwierząt, prowadzone za pośrednictwem strony internetowej Gminy Wiśniew oraz portali
społecznościowych,
4)
gazetę gminną „Gminne Wieści”,
5)
współdziałanie z organizacjami społecznymi i wolontariuszami jak np.
Stowarzyszenia „Zwierzoluby Siedlce” i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział w
Węgrowie
w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt,
2)

1.
2.
3.

4.
5.

Rozdział 8.
Usypianie ślepych miotów
§9
Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii i jest
dokonywane w gabinecie weterynaryjnym, w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.
Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje gabinet weterynarii Piesio i Krówka Paweł
Prokopowicz, ul. Prądzyńskiego 5, 08-110 Siedlce, z którym Gmina Wiśniew zawarła
umowę na usługi weterynaryjne.
Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawia się u lekarza weterynarii, który przekazuje
je do utylizacji.
Środki na w/w zabiegi pochodzić będą z budżetu Gminy Wiśniew i wydatkowane będą
wg cennika zawartego do umowy z lekarzem weterynarii, w zależności od potrzeb.

Rozdział 9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
§ 10
1. Miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich nieposiadających właściciela
lub odebranych właścicielowi z powodu znęcania się nad zwierzęciem z terenu Gminy
Wiśniew znajduje się w gospodarstwie rolnym w miejscowości Mroczki 40 u Pana
Romana Krasuskiego.
2. Z chwilą umieszczenia zwierzęcia w gospodarstwie, Gmina w miarę możliwości będzie
podejmować starania w zakresie znalezienia właściciela dla zwierzęcia gospodarskiego.

Rozdział 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 11
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane jest przez Gabinet Weterynaryjny Piesio i Krówka Paweł
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Prokopowicz, ul. Prądzyńskiego 5, 08-110 Siedlce, z którym Gmina Wiśniew ma podpisaną
stosowną umowę.

Rozdział 11.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz sposób
ich wydatkowania
§ 12
1.
Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu gminy.
2.
Koszt przeznaczony na realizację w/w zadania w 2021 roku wynosi 42.500,00 zł.
3.
Środki, o których mowa w ust. 1 będą wydatkowane zgodnie z podziałem:
1) odłów i przyjęcie psów do schroniska - 17.000,00 zł,
2) świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie
Gminy Wiśniew w 2021 roku – 8.000,00 zł
3) zakup karmy dla bezpańskich psów, kotów – 6.000,00 zł,
4) zakup szelek i smyczy dla psów z przytuliska gminnego – 1.000,00 zł
5) współfinansowanie sterylizacji suk (zadanie fakultatywne) – 5.000,00 zł,
6) współfinansowanie czipowania (zadanie fakultatywne) – 3.000,00 zł
7) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim – 2.000,00 zł,
8) usypianie ślepych miotów – 500,00 zł.
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