UCHWAŁA NR XXXIII/200/2017
RADY GMINY TERESIN
z dnia 9 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Teresin w 2017 roku"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 856 z późn. zm.) Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Teresin w 2017 roku” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Teresin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/200/2017
Rady Gminy Teresin
z dnia 9 marca 2017 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Teresin w 2017 roku
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Teresin na rok 2017 obejmuje następujące zagadnienia:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
9) umożliwienie dofinansowania wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt w gminie przy pełnym
poszanowaniu praw ich właścicieli lub innych osób, pod opieką których pozostają zwierzęta.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Teresin,
2) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Teresin,
3) ustawie - należy przez to rozumieć
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.),

ustawę

z dnia

21 sierpnia

1997 r.

o ochronie

zwierząt

4) właścicielu - jest to osoba będąca mieszkańcem gminy Teresin, posiadająca zwierzę lub zwierzęta, o których
mowa w niniejszej uchwale,
5) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel”
z siedzibą w Kotliskach 13, 99–300 Kutno,
6) programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Teresin w 2017 roku”.
Rozdział 2.
Cel i zadania programu
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 3. 1. Gmina Teresin zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez współpracę ze Schroniskiem
dla Bezdomnych Zwierząt Domowych "Przyjaciel" z siedzibą w Kotliskach 13, 99-300 Kutno.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w schronisku określa jego regulamin.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 4. 1. Koty wolno żyjące bytujące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim głównie w pobliżu budynków
mieszkalnych i gospodarczych są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni
(myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie powinno się ich wyłapywać,
lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.
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2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami polegać będzie m.in. na wykonywaniu zabiegów sterylizacji i kastracji
tych zwierząt. Po przeprowadzeniu zabiegu koty wolno żyjące wrócą do miejsc, w których zostały odłowione,
bądź trafią do adopcji.
3. Osobom społecznie opiekującym się wolno żyjącymi kotami, które na podstawie pisemnego oświadczenia
zadeklarują chęć współpracy, Urząd zapewni karmę w celu dokarmiania tych zwierząt.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 5. 1. W przypadku zaistnienia okoliczności odłowienia bezdomnego zwierzęcia, usługę będzie świadczyła
firma posiadająca specjalistyczny sprzęt i legitymująca się uprawnieniami w zakresie odławiania i transportu
zwierząt, na zlecenie Urzędu Gminy.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne psy pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie ma
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności
chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
3. Usługę polegającą na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Teresin świadczyło będzie
Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt „DOMIN” z siedzibą w Teresinie-Gaju przy ul. Spacerowej 132.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
§ 6. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, są poddawane
obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt, których wiek lub stan zdrowia nie pozwalają na
wykonanie zabiegu.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 7. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt znajdujących się w schronisku realizuje jego obsługa
poprzez przekazywanie zwierząt do adopcji.
2. Gmina będzie prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie
akcji adopcyjnej bezdomnych psów wyłapanych z terenu gminy i znajdujących się w schronisku tj. umieszczanie
zdjęć i informacji dotyczącej odłowionych psów na stronie www.teresin.pl lub w gazetce „Prosto z Gminy”
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy w Urzędzie Gminy. Ponadto
gmina będzie współpracować w sprawach związanych z adopcją z fundacjami oraz stowarzyszeniami,
których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
Usypianie ślepych miotów
§ 8. Usypianie ślepych miotów wykonywane będzie wyłącznie przez lekarza weterynarii, w sposób
humanitarny nie powodujący zbędnego stresu i udręczenia.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 9. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich
z terenu gminy Teresin oraz zwierząt gospodarskich odebranych wskutek decyzji Wójta Gminy Teresin
o czasowym odebraniu ich właścicielowi następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę z właścicielem
gospodarstwa.
2. Gospodarstwem rolnym przyjmującym i zapewniającym opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim
z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami gminy Teresin jest gospodarstwo w miejscowości
Mikołajew 34.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy
Teresin z udziałem zwierząt
§ 10. Zadanie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie
gminy Teresin z udziałem zwierząt, realizowane będzie przez służby weterynaryjne schroniska oraz przychodnię
weterynaryjną Provet s.c. reprezentowaną przez lekarza weterynarii Bożenę Stokłosa, z siedzibą w Teresinie
przy ul. Szymanowskiej 13, z którą Gmina Teresin ma podpisaną umowę.
Dofinansowanie wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu gminy przy pełnym
poszanowaniu praw ich właścicieli lub innych osób, pod opieką których pozostają zwierzęta
§ 11. 1. Gmina umożliwia właścicielom psów i kotów wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji.
2. Określa się następujące zasady wykonywania zabiegów:
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1) dofinansowanie w wysokości 50% wartości zabiegu przysługuje tylko mieszkańcom gminy, do psów i kotów
stanowiących ich własność,
2) na dokonywanie zabiegów weterynaryjnych m.in. kastracji lub sterylizacji zawarta została umowa z lekarzem
weterynarii Panią Bożeną Stokłosa,
3) właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę, tj. psa lub kota zgłasza je do lekarza weterynarii,
o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, w celu przeprowadzenia zabiegu. Skierowanie na zabieg wystawiane jest
przez Gminę Teresin,
4) dane teleadresowe lekarza weterynarii, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 będą dostępne na stronie
internetowej www.teresin.pl oraz bip.teresin.pl, a także wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Teresin,
5) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu na warunkach określonych
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Teresin a lekarzem weterynarii,
6) kwota dofinansowania dotyczy samego zabiegu, nie wliczając kosztów opieki przed i pooperacyjnej,
7) wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji ze zniżką, o której mowa w pkt. 5, przysługuje właścicielom psów
i kotów w ilości maksymalnie jednej sztuki rocznie z gospodarstwa domowego.
§ 12. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, które po odłowieniu przebywać
będą na terenie gminy Teresin pod opieką osoby odławiającej do czasu przekazania do adopcji lub schroniska.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych
zwierzętach:
1) zabiegi, o których mowa w ust. 1 wykonuje lekarz weterynarii, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2,
2) bezdomne zwierzęta będą na zlecenie Gminy wyłapywane i przewożone do lekarza weterynarii, o którym
mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 w celu wykonania zabiegu kastracji lub sterylizacji,
3) po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych bądź trafią do adopcji,
4) Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie
z warunkami określonymi w zawartej z nim umowie.
Rozdział 3.
Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym
§ 13. 1. Działania edukacyjne realizowane będą przy współpracy z mediami, ośrodkami kultury, organizacjami
pozarządowymi oraz przy współpracy szkół i przedszkoli z terenu gminy Teresin.
2. Działania te mają na celu:
- propagowanie haseł o humanitarnym traktowaniu zwierząt,
- przedstawienie sposobów właściwej opieki nad zwierzętami,
- promowanie prawidłowej postawy i zachowania w stosunku do zwierząt,
- zapoznanie z prawami i obowiązkami wynikającymi z faktu posiadania zwierzęcia.
Rozdział 4.
Finansowanie zadań programu
§ 14. 1. Program realizowany będzie z funduszy gminy Teresin zapisanych w budżecie jednostki na rok
2017 w kwocie 65 000 złotych.
2. W ramach wyszczególnionej kwoty zawierają się między innymi:
- koszty związane z zapewnieniem miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku w wysokości 10 000 zł,
- koszty związane z odławianiem i transportem bezdomnych zwierząt do schroniska w wysokości 25 000 zł,
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- koszty związane z zapewnieniem opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt, jak również koszty związane
z zakupem karmy i dokarmianiem wolno żyjących kotów oraz odrobaczanie i zwalczanie pasożytów
wewnętrznych, w wysokości 30 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard
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