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Załącznik do Uchwały Nr……………..
Z dnia…………….
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY
WISKITKI NA 2018 ROK.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz przeciwdziałania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2018 rok, zwany dalej Programem ma
zastosowanie do bezdomnych zwierząt domowych, szczególnie psów kotów w tym kotów
wolnożyjących oraz zwierząt gospodarskich.
§ 2. Realizacja założeń Programu w ramach wykonania zadania własnego gminy, oparta
będzie na współdziałaniu mieszkańców Gminy Wiskitki, Policji, Straży Pożarnej,
Powiatowego Lekarza Weterynarii, dzierżawców obwodów łowieckich na terenie gm.
Wiskitki oraz organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji, których statutowym celem
jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
§ 3. Celem programu jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wiskitki,
2) opieka nad wolnożyjącymi kotami w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wiskitki,
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich czasowo zatrzymanych.
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym
w wypadkach drogowych na terenie Gminy Wiskitki.
9) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
10) edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, obowiązków
spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt domowych oraz
egzekwowanie przepisów.
§ 4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Wiskitki realizowane będzie poprzez:
1. Egzekwowanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz obowiązków
wynikających z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy
Wiskitki.
2. Wprowadzenie bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy,
a w przypadku psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras - także
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obowiązku prowadzenia na terenach publicznych w kagańcu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Informowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną, zarządcami lokali
mieszkalnych oraz sołtysami, o obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko
wściekliźnie.
Rozdział II
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych
§ 5. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki będzie realizowane
poprzez:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt
prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DANIEL” Artur
Zielaskowski z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Paderewskiego 190, 86-300
Grudziądz.
2) Opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
a) Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące na podstawie zgłoszeń
właścicieli, zarządców nieruchomości oraz innych osób mieszkających w Gminie
Wiskitki.
b) Zakup i wydawanie karmy (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zgłoszeni
są w Urzędzie Gminy Wiskitki.
c) Zapewnienie dokarmiania i wody pitnej w miejscach bytowania bezdomnych
kotów,
d) Otoczenie w miarę potrzeby opieką weterynaryjną wolno żyjące koty.
e) Obligatoryjna sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów.
3) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
a) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wiskitki ma charakter stały
i realizowane będzie z częstotliwością wynikającą z potrzeb. Czynności związane
z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą wykonywane w sposób humanitarny,
nie stwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia z zachowaniem ostrożności,
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
b) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski z siedzibą w Grudziądzu
przy ul. Paderewskiego 190, 86-300 Grudziądz na podstawie zawartej umowy.
c) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się przy użyciu
specjalistycznego sprzętu do wyłapywania zwierząt, który nie będzie stwarzał
zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dla zdrowia i życia
zwierząt ani zadawał im cierpienia.
d) Zwierzęta będą transportowane odpowiednim środkiem transportu, zgodnie z
wymogami ustawy o ochronie zwierząt.
e) Podmiot prowadzący działalność z zakresu odławiania i transportu zwierząt musi
być pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca
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prowadzenia działalności i posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz
posiadać aktualne zezwolenie Wójta Gminy Wiskitki na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
4) Obligatoryjna kastracja, sterylizacja i znakowanie wyłapanych zwierząt.
a) Obligatoryjnej sterylizacji i lub kastracji podlegają wszystkie zwierzęta bezdomne
umieszczone w schronisku.
b) Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez
lekarza weterynarii.
c) Zabiegom sterylizacji lub kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od
umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub
opiekuna.
d) Gmina Wiskitki zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów
w wysokości 30% kosztów kastracji, sterylizacji i znakowania na następujących
zasadach:
 dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Wiskitki, którzy są
właścicielami lub opiekunami zwierząt;
 właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę wypełnia oświadczenie
(zał. nr 1 do programu), zawierające klauzulę o jawności danych osobowych,
i składa je do Urzędu Gminy w Wiskitkach z siedzibą w Wiskitkach przy ul.
Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki;
 w ciągu 30 dni właścicielowi zwierzęcia zostanie wystawione odpowiednie
zlecenie wykonania ww. zabiegów;
 właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę wraz ze zleceniem
dostarcza je do Lecznicy Weterynaryjnej „Medici Veterinarii” z siedzibą
Żyrardowie przy ul. Czysta 3, 96-300 Żyrardów, w celu przeprowadzenia
zabiegu;
 właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 30% kosztów zabiegu po
jego wykonaniu, natomiast pozostałą kwotę na podstawie wystawionej przez
lekarza weterynarii faktury/rachunku Gmina Wiskitki;
 zabiegi sterylizacji, kastracji i znakowania identyfikatorem elektronicznym
dofinansowane są tylko właścicielom i opiekunom, którzy dopełnili
obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie;
 dofinansowanie przysługuje właścicielom lub opiekunom, do jednego psa
i kota w roku.
 dofinansowanie będzie udzielane do momentu wyczerpania środków
finansowych na ww. zabiegi.
5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
a) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt na tablicach ogłoszeń, na stronach
internetowych, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
b) Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych
właścicieli dla zwierząt bezdomnych.
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6) Usypanie ślepych miotów:
a) Zabieg usypiania ślepych miotów może być wykonywany wyłącznie przez lekarza
weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub w lecznicy dla zwierząt na
podstawie umów zawartych z gminą.
b) Zabieg uśpienia powinien być wykonywany przez lekarza weterynarii w sposób
humanitarny.
7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsc dla zwierząt
gospodarskich w przypadku odebrania zwierząt właścicielowi na podstawie decyzji
Wójta Gminy Wiskitki, wskazuje się gospodarstwo rolne pana Marka Markowskiego
z siedzibą w Łubnie przy ul. Kwiatowej 23, 96-315 Wiskitki.
8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane jest przez Gminę Wiskitki na podstawie umowy
zawartej z Lecznicą Weterynaryjną „Medici Veterinarii” w Żyrardowie ul. Czysta
3, 96-300 Żyrardów.

Rozdział III
Źródła finansowania realizacji zadań wynikających z programu.
§ 6. Wysokość środków finansowych na realizację programu:
1. Rada Gminy Wiskitki uchwalając coroczny budżet, zapewnia według zapotrzebowania
środki finansowe w wysokości 240 102,50 zł na realizację zadań Gminy związanych
z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi
zgodnie z niniejszym programem.
2. Środki, o których mowa w ust. 1 przeznaczone będą na następujące zadania:
a) zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku w tym
odławianiem, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów – 198 102,50 zł
b) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt – 20 000,00 zł
c) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim – 5 000,00 zł.
d) sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi (dokarmianie) – 2 000,00 zł
e) Koszty zabiegów sterylizacji, kastracji i znakowania – 15 000,00 zł
Załącznik Nr 1
Oświadczenie
grafika
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