
UCHWALA NR XL/316/2018 
RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 18 lipca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy i Miasta Drzewica w 2018 roku" 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 20 18r., 
poz. 994, 1000.) oraz art. 11a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017r. poz.1840, 
z 2018 r. poz.650 i poz.663) Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala, co następuje: 

§ l. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy i Miasta Drzewica w 2018r.", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy. 

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/285/2018 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 26 marca 2018r. 
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy i Miasta Drzewica w roku 20 18". 

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

Przewodniczą y adyGminy 
i Miast 
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Załącznik do uchwały Nr XL/316/20 18 

Rady Gminy i Miasta w Drzewicy 

z dnia 18lipca 2018 r. 

PROGRAM OPIEKI 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta 
Drzewica w roku 2018 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów w tym kotów 
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Rozdział l. 
Cele oraz wykonawcy programu 

§ l. l . Celem programu jest: 

l) zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy; 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

3) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitamego traktowania zwierząt. 

2. Wykonawcami programu są: 

l) policja i straż pożarna oraz organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym 
celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt; 

2) hotel dla zwierząt i ptactwa domowego, gabinet weterynaryjny, schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-
Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, z którym Gmina ma zawartą umowę; 

3) Punkt Weterynaryjny Strzyżów 12 Gmina Drzewica, z którym Gmina ma zawarta umowę; 

4) dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy; 

5) wolontariusze, z którymi tutejszy Urząd ma podpisane umowy o wolontariacie. 

Rozdzial2. 
Realizacja założonych celów 

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez: 

l) odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie przy udziale "Hotelu dla Zwierząt 
i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno -
Szkoleniowo-Adopcyjne", ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, 92-411 Łódź, Policji, Straży Pożarnej, służb 

weteryna1yjnych oraz pomocniczo poprzez organizacje społeczne i wolontariuszy; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie 
stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia; 

3) przekazywanie dla schroniska, tj. Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, 
Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, 
z którym Gmina ma zawartą umowę, zwierząt które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, 

długotrwały pobyt w szpitalu, odebranych w wyniku nieprzestrzegania ustawy o ochronie zwierząt, itp.) 
utraciły właściciela; 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (w szczególności 

w przypadkach zdarzeń drogowych) oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji 
a wynikających z realizowania zapisów ustawy o ochronie zwierząt, przez lekarza weterynarii - Punkt 
Weterynaryjny, Strzyżów 12 oraz Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego , Gabinet Weterynaryjny, 
Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno -Szkoleniowo-Adopcyjne" ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, 92-411 Łódź; 
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5) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy; 

6) monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy w celu zapewnienia im opieki 
i ograniczenia ich rozrodczości. Gmina otoczy opieką wolno żyjące koty, pozostawiając je jednocześnie na 
wolności. Opieka będzie polegać przede wszystkim na sterylizacji, kastracji, zakupie karmy i dokarmianiu 
w miejscu ich bytowania; 

7) zwierzęta gospodarskie czasowo odebrane właścicielom lub opiekunom na podstawie decyzji Burmistrza będą 
umieszczane w gospodarstwie rolnym - Radzice Duże 97, gmina Drzewica, do czasu znalezienia nowych 
właścicieli . 

§ 3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez: 

l) potwierdzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami 

i humanitarnego ich traktowania; 

2) wykonanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji odłowionych zwierząt przed ich wyadoptowaniem; 

3) wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt przebywających w schronisku, z którym Gmina ma 
zawartą umowę; 

4) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrodczości -
usypianie ślepych miotów i sterylizację na koszt Gminy do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych 
na ten cel w danym roku; 

5) umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem natychmiastowej 
sterylizacji suk na koszt właściciela. 

Rozdział 3. 
Edukacja mieszkańców 

§ 4. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie 

poprzez: 

l) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolu z terenu Gminy do włączenia do treści programowych 
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich 
prawidłową opieką; 

2) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy przy współudziale 
organizacji pozarządowych na temat humanitarnego traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego zachowania 
się w stosunku do zwierzęcia ; 

3) Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, wolontariuszami działania edukacyjne m.in. humanitarnego traktowania, propagowania 
sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 4. 
Finansowanie programu 

§ 5. Program realizowany będzie z funduszy Gminy i Miasta Drzewica - środki te wydatkowane będą na 
działalność związaną z "programem" na kwotę- 130.000,00 złotych w tym: 

l) hotelowanie zwierząt w schronisku -110.000,00 złotych; 

2) opieka weterynaryjna sprawowana nad kotami wolno żyjącymi, oraz zabiegu usypiania ślepych miotów
S 000,00 złotych; 

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
bezdomnych- 5 000,00 złotych; 

4) dokarmianie kotów wolno żyjących- 3 000,00 złotych; 

5) sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących- 7 000, 00 złotych. 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 6. Dla realizacji Programu ograniczania bezdomności zwierząt domowych Gmina może udzielić 
organizacjom społecznym, pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci: 
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l) udostępnienie lokalu na spotkania otwmte o charakterze edukacyjnym; 

2) promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu; 

3) zobowiązanie wszystkich podległych Gminie jednostek do ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt. 
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