
projekt

UCHWAŁA NR …...../........../2019
RADY GMINY BEDLNO

z dnia …...................... 2019r.

w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500)   i  art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r. poz. 122) Rada Gminy Bedlno uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Bedlno  w 2019r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.

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



Załącznik do uchwały Nr ......................

Rady Gminy Bedlno 

z dnia.................2019r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Bedlno w 2019r.

Rozdział 1
Cel programu

§ 1.  Program  określa  działania  niezbędne do zapewnienia  prawidłowej  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegające  bezdomności  zwierząt,  które  należy  zrealizować  w  2019r.  na
terenie Gminy Bedlno.

Rozdział 2
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§  2.   Zwierzęta  bezdomne   z  terenu  Gminy  Bedlno   będą  wyłapywane  i  przekazywane  do
Schroniska   dla  bezdomnych  zwierząt  pod  nazwą:  PSIAKOWO  i  spółka  (zwanego  dalej
Schronisko),    zlokalizowanego  w  Piotrowicach  24A,   99-423  Bielawy,  prowadzonego  przez
TOMVET  -  PSIAKOWO  s.c.  Jolanta  i  Tomasz  Wojciechowscy  z  siedzibą  w  Łowiczu,
ul. Chełmońskiego 31, 99-400 Łowicz.
§ 3. Warunki  przebywania zwierząt w schronisku uregulowane są w zawartej umowie.

Rozdział 3
Opieka  nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Bedlno realizowana będzie poprzez:
1) zmniejszenie populacji wolno żyjących kotów przez interwencyjne ich wyłapywanie, sterylizację
lub kastrację i ponowne wypuszczenie w miejscu ich bytowania;
2)  leczenie,  sterylizację  lub  kastrację   zlecone  przez  Gminę  do  wykonania  przez  TOMVET -
PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu, ul. Chełmońskiego 31,
99-400 Łowicz.
3)  dokarmianie  kotów  przez  Gminę  w  okresach,  gdy  samodzielne  zdobycie  pokarmu  przez
zwierzęta, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (np. zima) będzie trudne;
4) dokarmianie kotów będzie prowadzone na terenie ich przebywania  za zgodą i w porozumieniu z
właścicielem lub zarządcą terenu.

Rozdział 4
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 5.  Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Bedlno  ma charakter stały,  zgłoszenia
od  mieszkańców  są  weryfikowane  przez  Gminę  Bedlno  i  zlecane  do  wykonania  podmiotowi:



TOMVET  -  PSIAKOWO  s.c.  Jolanta  i  Tomasz  Wojciechowscy  z siedzibą  w  Łowiczu,
ul. Chełmońskiego 31,  99-400 Łowicz.
§ 6.   Wyłapywanie może być prowadzone tylko za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie
będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia
i bólu.
§ 7.  Wyłapane zwierzęta domowe niezwłocznie przewożone są do Schroniska.
§  8.  Wyłapane  zwierzęta  gospodarskie  umieszczone będą  w gospodarstwie  rolnym wskazanym
w  § 16  Programu.
§ 9. Wyłapane zwierzęta podlegają:
1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii;
2) koniecznej pomocy weterynaryjnej;
3) umieszczeniu w boksie przeznaczonym na kwarantannę. 

Rozdział 5
Obligatoryjna sterylizacja  albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

§  10.  1.  Gmina  realizuje  obligatoryjną  sterylizację  albo  kastrację  zwierząt  w  Schronisku  na
podstawie umowy z TOMVET - PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w
Łowiczu.
2. Zabiegi wymienione w ust. 1 mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia
się właściciela lub opiekuna;
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia
lub wiek.

Rozdział 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§  11.  1.  Poszukiwanie  właścicieli  dla  bezdomnych  zwierząt  domowych  jest  realizowane  przez
Schronisko, głównie poprzez oddawanie zwierząt  tam przebywających do adopcji,  prowadzenie
galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska, organizację imprez
promujących  adopcję  zwierząt  oraz  współpracę  w  zakresie  znajdowania  nowych  opiekunów
z organizacjami pozarządowymi, statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt.
2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Gmina oraz  organizacje
pozarządowe  (zajmujące  się  problematyką  bezdomnych  zwierząt),   poprzez  prowadzenie  akcji
informacyjnych i promocyjnych.
§ 12. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie Schronisko podejmuje próbę ustalenia
dotychczasowego właściciela,  poprzez  sprawdzenie  zapisanych  w bazie  danych informacji  oraz
nawiązanie kontaktu z właścicielem.
§  13.  Zwierzęta  przebywające  w  Schronisku  mogą  być  przekazane  do  adopcji  po  odbyciu
kwarantanny i po przeprowadzeniu niezbędnych zabiegów lekarsko-weterynaryjnych. 
§  14.  Adoptować  zwierzę  ze  Schroniska  może  tylko  osoba  pełnoletnia,  po  podpisaniu  umowy
adopcyjnej ze  Schroniskiem.

Rozdział 7
Usypianie ślepych miotów

§ 15. Ślepe mioty, którym nie ma możliwości zapewnienia właścicieli będą usypiane. Usługę tę na
zlecenie  Gminy  wykonywać  będzie  podmiot:  TOMVET -  PSIAKOWO  s.c.  Jolanta  i  Tomasz
Wojciechowscy  z siedzibą w Łowiczu.



Rozdział 8
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§  16.  Gospodarstwo  rolne  zlokalizowane  pod  adresem:  Lasota  7,  99-311  Bedlno  przyjmuje
i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu tutejszej gminy.

Rozdział 9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt

§ 17. Całodobową pomoc weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych
sprawuje TOMVET - PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy  z siedzibą w Łowiczu.

Rozdział 10
Finansowanie Programu

§ 18. Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Bedlno na
rok 2019 w wysokości  3000,00 zł.  Wydatkowanie środków na realizację zadań przewidzianych
w Programie następuje w szczególności poprzez zawieranie przez Gminę Bedlno umów w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w zakresie opieki weterynaryjnej oraz w zakresie odławiania
bezdomnych zwierząt.


