UCHWAŁA NR XVIII/92/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia się „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2016 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 11a ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856; z 2014 r. poz.
1794; z 2015 r. poz. 266) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2016 rok”, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/92/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 31 marca 2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŻYCHLIN NA 2016 ROK

Rozdział 1
Założenia i cele programu
§ 1.1. Program ma zastosowanie w odniesieniu do bezdomnych zwierząt
przebywających w administracyjnych granicach gminy Żychlin.
2. Celem niniejszego Programu jest:
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt;
3) zapewnienie ochrony mieszkańcom gminy Żychlin przed bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 2
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 2.1. Gmina Żychlin zapewnia bezdomnym psom miejsce w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w miejscowości Kotliska 13, 99-300 Kutno na
zasadach zawartych w podpisanej umowie.
2. Schronisko zobowiązane jest m. in. do:
1) zapewnienia właściwych pomieszczeń dla zwierząt, które tam będą przebywać
i właściwych warunków bytowania;
2) zapewnienia zwierzętom karmy i wody według obowiązujących norm;
3) zapewnienia zwierzętom niezbędnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki i
obowiązujących szczepień oraz wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji psów;
4) utrzymania zwierząt do momentu sprzedania, adopcji, śmierci, przekazania, zwrotu lub
uśpienia, w przypadkach określonych odrębnymi przepisami;
5) szukania chętnych i oddawania zwierząt do adopcji.
3. Przyjęcie psów do Schroniska odbywa się wyłącznie na zgłoszenie Burmistrza
Gminy Żychlin, pracownika Urzędu Gminy w Żychlinie, Referatu Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska oraz pracownika Referatu Spraw Obywatelskich.

Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 3.1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Żychlin
realizowane jest przy współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt.
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2. Opieka, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) dokarmianie, odrobaczanie i zwalczanie pasożytów zewnętrznych;
2) wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz leczenie chorych i rannych kotów
w gabinecie weterynaryjnym wskazanym w § 9 niniejszego programu;
3) poszukiwanie właścicieli lub opiekunów dla kotów niezdolnych do samodzielnego
bytowania.
Rozdział 4
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 4.1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gm. Żychlin
prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w miejscowości
Kotliska 13, 99-300 Kutno jako działanie o charakterze stałym.
2. Schronisko, o którym mowa w ust. 1 zobowiązane jest na zgłoszenie Burmistrza
Gminy Żychlin, pracownika Urzędu Gminy w Żychlinie, Referatu Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska lub pracownika Referatu Spraw Obywatelskich do
wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich transportu bezpośrednio do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel”.
3. Przy wyłapywaniu i transporcie zwierząt bezdomnych należy używać urządzeń
i środków nie stwarzających zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie powodujących
bólu i cierpienia oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 5
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
§ 5.1. Psy pochodzące z terenu gminy Żychlin podlegają sterylizacji lub kastracji
w schronisku dla zwierząt, o którym mowa § 2 ust. 1.
2. Całkowity koszt zabiegów, o których mowa w ust. 1 ponosi Gmina Żychlin.

Rozdział 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 6.1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów przebywających w schronisku
należy do obowiązków schroniska, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego programu.
2. Gmina Żychlin podejmuje działania obejmujące: poszukiwanie właścicieli dla
bezdomnych zwierząt, edukację w zakresie właściwego obchodzenia się ze zwierzętami,
zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zwiększenie liczby adopcji psów ze schroniska,
poprzez:
1) współpracę ze schroniskiem i z organizacjami społecznymi, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, w zakresie wydawania ulotek, plakatów i organizacji
spotkań edukacyjno – informacyjnych;
2) współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na
terenie gminy Żychlin na zasadach określonych w „Programie Współpracy Gminy Żychlin
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z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016”.
3. Dla bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu gm. Żychlin, dla których
w wyniku podjętych działań obejmujących poszukiwania nowych właścicieli, nastąpi ich
przygarnięcie, Gmina Żychlin sfinansuje koszty sterylizacji i kastracji, według następujących
zasad:
1) osoba, która chce przygarnąć bezdomnego psa lub kota z terenu gm. Żychlin składa
pisemny wniosek o sfinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji bezdomnego
zwierzęcia w Urzędzie Gminy w Żychlinie;
2) ilość sfinansowanych w 2016 roku zabiegów sterylizacji i kastracji nie może przekroczyć
łącznie 15 zabiegów;
3) o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia pisemnego wniosku do Urzędu
Gminy w Żychlinie.
Rozdział 7
Usypianie ślepych miotów zwierząt
§ 7.1. Usypianie ślepych miotów psów i kotów przez Gminę Żychlin będzie
wykonywane wobec miotów bezdomnych zwierząt.
2. Uśpienie ślepych miotów psów i kotów dokonywane będzie w schronisku według
wskazań lekarza weterynarii oraz w przychodni weterynaryjnej wskazanej w § 9 niniejszego
programu.
Rozdział 8
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
§ 8. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich na terenie Gminy
Żychlin wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Sokołówek 59
stanowiące własność Państwa Moniki i Sławomira Salamandra.

Rozdział 9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 9. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt opiekę weterynaryjną
zapewnia Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Oskar Czechoński, ul. Janka Krasickiego 63,
99-320 Żychlin.
Rozdział 10
Finansowanie programu
§ 10.1. Środki finansowe na wykonanie zadań realizowanych w ramach programu
w kwocie 88.000 zł zostały ujęte w Uchwale Nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok i wydatkowane będą
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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2. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych
działań:
1) 69.000 zł - na działania, o których mowa w § 2;
2) 5.000 zł - na działania, o których mowa w § 3;
3) 3.000 zł - na działania, o których mowa w § 4;
4) 3.000 zł - na działania, o których mowa w § 5;
5) 4.500 zł - na działania, o których mowa w § 6;
6)
500 zł - na działania, o których mowa w § 7;
7) 1.000 zł - na działania, o których mowa w § 8;
8) 2.000 zł - na działania, o których mowa w § 9.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/92/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2016 rok"

Zgodnie z art. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 856; z 2014 r. poz. 1794; z 2015 r. poz. 266) zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.
W myśl art. 11 a w/w ustawy Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do
dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Projekt programu został przekazany do zaopiniowania: powiatowemu
lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt działającym na obszarze gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom
obwodów łowieckich działających na obszarze gminy. Podmioty te w terminie 21 dni od dnia
otrzymania projektu programu wydają opnie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie
uznaje się za akceptację przesłanego programu.
Rada Miejska w Żychlinie czyniąc zadość w/w przepisom uchwala „Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Żychlin na 2016 rok" w brzmieniu stanowiącym załącznik do przedmiotowej uchwały.

