UCHWAŁA NR VI/50/19
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w gminie Sędziejowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2019 r. poz. 122) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w gminie Sędziejowice” stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVII/277/18 Rady Gminy
Sędziejowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice zmieniona Uchwałą Nr XLII/306/18 Rady
Gminy Sędziejowice z dnia 24 maja 2018 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Bartczak
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Załącznik do uchwały Nr VI/50/19
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 28 marca 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie
Sędziejowice
Rozdział 1.
Przedmiot, cel i podstawa opracowania
§ 1. 1. Zakres niniejszego Programu odpowiada art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) i obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Sędziejowice miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez odławianie bezdomnych zwierząt;
4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez:
a) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
b) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
c) usypianie ślepych miotów;
5) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
2. Celem niniejszego programu jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt;
2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;
4) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków
właścicieli wobec zwierząt domowych.
Rozdział 2.
Odpowiedzialność za działania związane z realizacją programu
§ 2. Działania związane z realizacją Programu prowadzić będą:
1) Gmina Sędziejowice;
2) Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum
Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą w Wojtyszkach 18, 98-277 Brąszewice.
Rozdział 3
Wyjaśnienia
§ 3. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) „Gminie ”, należy przez to rozumieć Gminę Sędziejowice;
2) „schronisku ”, należy przez to rozumieć „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński,
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Adopcyjne” z siedzibą
w Wojtyszkach 18, 98-277 Brąszewice lub inne schronisko bądź hotel wyłoniony w drodze przetargu;
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Rozdział 4.
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku
§ 4. 1. Bezdomne zwierzęta znajdujące się na terenie Gminy odławiane będą przez pracowników „Hotelu
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum
Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Adopcyjne” z siedzibą w Wojtyszkach 18, 98-277 Brąszewice lub innego
schroniska bądź hotelu wyłonionego w drodze przetargu;
2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego
sprzętu, nie powodującego zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia.
3. Odławiane będą także zwierzęta, które w wyniku zdarzeń losowych utraciły właściciela (np. w wyniku
zgonu właściciela).
4. Odłowione zwierzęta będą umieszczane w schronisku.
5. W okresie przebywania zwierząt w schronisku poszukiwani będą bądź właściciele, bądź osoby
zainteresowane ich adopcją.
6. Odłowione zwierzęta będą miały zapewnioną stałą opiekę lekarza weterynarii, wyżywienie i schronienie
w schronisku.
7. Schronisko przeprowadzało będzie obowiązkową sterylizację, bądź kastrację zwierząt oraz ich
znakowanie specjalnym urządzeniem elektronicznym (czipem).
8. W Urzędzie Gminy zostaje uruchomiony specjalny numer telefonu (tel. 43 67 716 93), na który można
kierować zgłoszenie w sprawie bezdomnego zwierzęcia wałęsającego sie po terenie gminy.
9. Umowa zawarta z podmiotem, prowadzącym schronisko, określa skutki nienależytego wykonania
wynikajacych z niej zobowiązań, dotyczących działalności schroniska, w tym ewentualne kary umowne.
10. Organy gminy sprawują kontrolę nad działalnością schroniska, bacząc, aby wykonywanie zadań,
odbywało sie zgodnie z wymogami humanitarnej ochrony zwierząt.
11. W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska z przepisami prawa, a zwłaszcza z Ustawą z dnia
21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi, Wójt gminy niezwłocznie zawiadamia właściwe
rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych uchybieniach;
12. Schronisko aktywnie uczestniczy w działaniach, mających zapewnicz bezdomnym zwierzętom stałą
opiekę, w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomości.
13. Zwierzę w „schronisku ” może zostać poddane eutanazji jedynie w przypadku:
1) gdy jest nieuleczalnie lub zakaźnie chore, a jego pobyt w schronisku podczas leczenia zagraża życiu innych
zwierząt;
2) gdy może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiazkiem człowieka staje się skrócenie
cierpień zwierzęcia;
3) gdy jest agresywne w stopniu nie rokującym poprawy i bezpośrednio zagraża ludziom i innym zwierzętom,
a nie ma innego sposobu uniknięcia zagrożenia;
4) w ramach usypiania ślepych miotów w celu kontroli populacji.
Rozdział 5.
Usypianie ślepych miotów
§ 5. Gmina w pełni finansuje koszty usypiania ślepych miotów bezdomnych kotów, kotów wolno żyjących
oraz bezdomnych psów. Decyzje w tym względzie podejmował będzie lekarz weterynarii we wskazanym
prawem okolicznościach. Usypianie ślepych miotów dokonuje podmiot, o którym mowa w § 9 ust. 1 programu.
Rozdział 6.
Opieka nad wolno żyjacymi kotami, w tym dokarmianie ich
§ 6. Wolno żyjące koty bytujące na terenie Gminy są bardzo ważne ze względu na korzyści jakie ze sobą
niosą. Przyczyniają się one do regulacji populacji gryzoni, zarówno myszy jak i szczurów. Każdy bezdomny
kot wyłapany na terenie Gminy poddany zostanie sterylizacji, a następnie odwożony będzie do miejsca,
w którym został znaleziony lub do schroniska w celu znalezienia mu rodziny adopcyjnej.
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Czynności tych, w tym dokarmiania, dokonywał będzie wyznaczony pracownik Urzędu Gminy
w Sędziejowicach.
Rozdział 7.
Metody zapobiegania bezdomności zwierząt
§ 7. 1. W celu zmniejszenia bezdomności psów oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli Gminy,
podejmowane będą akcje wyłapywania wałęsających się psów, które po przebytej kwarantannie w „schronisku
”, pozwalajacej na odnalezienie włąściciela lub osoby chętnej do adoptowania zwierzęcia, poddawane będą
obowiązkowej sterylizacji, kastracji i znakowaniu.
2. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Sędziejowice będą odławiane przez przedsiębiorcę posiadającego
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie
schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sędziejowice zgodnie z zapisami Uchwały Nr
XVI/141/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r.
3. Inne metody zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Sędziejowice:
promowanie przez:
1) Urząd Gminy działań mających na celu zapobiegania powiększania się populacji bezdomnych zwierząt;
2) akcje edukacyjne promujące humanitarne traktowanie zwierząt i propagujące opiekę nad zwierzętami,
3) zwiększanie świadomości właścicieli zwierząt domowych (kotów i psów) na temat ich odpowiedzialności
za swoje zwierzęta i ich potomstwo (poprzez media) oraz sankcji za naruszenia przepisów ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
4) nakładanie określonych obowiązków na mieszkańców gminy posiadających zwierzęta domowe zgodnie
z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Sędziejowice;
5) akcje związane z poszukiwaniami nowych właścicieli dla bezdomnych kotów i psów, poprzez
umieszczanie informacji na stronie internetowej schroniska i Gminy;
6) prowadzenie na terenie szkół akcji zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.
Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 8. 1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych w nagłych przypadkach
wskazuje się gospodarstwo rolne znajdujące się w miejscowości Sędziejowice ul. Leśna 14, które w przypadku
zagrożenia zdrowia lub życia zwierząt gospodarskich jest w stanie przyjąć zwierzęta gospodarskie zapewniając
im odpowiedni dobrostan.
2. Opieka nad zwierzętami w gospodarstwie rolnym sprawowana będzie na podstawie umowy zawierającej:
1) pouczenie o podstawowych obowiązkach osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami, przewidzianych
w przepisach o ochronie zwierząt;
2) klauzule zobowiązujace do zapewnienia zwierzęciu właściwych warunków bytowania, w tym:
a) odpowiedniego pożywienia i świeżej wody,
b) schronienia przed warunkami atmosferycznymi,
c) dostępu do stałej opieki weterynaryjnej,
d) szacunku, wolności od bólu i cierpienia.
3. Gospodarstwo, sprawujące opiekę nad przyjętym zwierzęciem, będzie miało prawo ubiegać się
o nieodpłatną adopcję, chyba że dopuściło się zaniedbań bądź w inny sposób naruszyło warunki umowy.
4. Umowa, o której mowa wyżej zostanie zawarta niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji opisanej w §
8 ust. 1 i określać będzie wysokość świadczenia, płaconego opiekunowi oraz czas, przez który świadczenie
będzie pełnione.
Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 9. 1. Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie na podstawie umowy
z Zakładem Weterynarii Sędziejowice - Kolonia 5, 98-160 Sędziejowice.
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2. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno
żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy
a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.
3. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt prowadzona
będzie na podstawie umowy zawartej, niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji opisanej w § 9 ust. 2, z Zakładem
Weterynarii Sędziejowice-Kolonia 5, 98-160 Sędziejowice.
Rozdział 10.
Finansowanie programu
§ 10. 1. Na działania objęte niniejszym Programem w 2019 r. Gmina zabezpiecza w budżecie Gminy
kwotę w wysokości 150 000 zł.
2. Zakłada sie wydatkowanie środków finansowych w następujący sposób:
1) na realizację zadań: odławiania bezdomnych zwierząt, umieszczania i zapewnienia im opieki w schronisku
dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację w schronisku - 142 000 zł.
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, dokarmianie, sterylizację, kastrację oraz usypianie ślepych miotów 4000 zł.
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych, tj. umowę z zakładem
weterynaryjnym wskazanym w § 9 ust. 1 programu - 2000 zł.
4) na realizację zadania w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt bezdomnych umieszczonych na
określony czas we wskazanym w § 8 ust. 1 programu gospodarstwie rolnym - 2000 zł.
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