Załącznik do uchwały nr XXXV/202/17
Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Iłża w 2017r.
Cele programu i ogólne założenia
§ 1.
Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie
zjawiska bezdomności zwierząt na terenie Gminu Iłża oraz zapewnienie właściwej opieki
bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym
w granicach administracyjnych Gminy Iłża.
§ 2.
Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie
zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.
§ 3.
Realizacja Programu obejmuje w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

odławianie bezdomnych zwierząt;
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
usypianie ślepych miotów;
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
8) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
9) edukację społeczną mająca na celu ograniczenie populacji zwierząt i ich humanitarne traktowanie.
§ 4.
Wykonawcami Programu są:
1) Gmina Iłża;
2) Lecznica Weterynaryjna Dariusz Kaźmierski , ul. T. Kościuszki 12 ,27-300 Lipsko;
3) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dębińska 2, 24-100 Puławy;
4) Gospodarstwo Rolne, Pani Stanisława Gut, zam. Seredzice 199, 27-100 Iłża.
§ 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt
1.Odławianie zwierząt bezdomnych ma charakter stały, w trybie interwencyjnym z uwzględnieniem
postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.(Dz.U. Nr 116, poz. 753).
2.Odławianie zwierząt następuje po uprzednim zgłoszeniu do Referatu Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego w Iłży lub służby
publiczne ( Policja, Straż Pożarna).
3. Za odłowienie bezdomnych zwierząt odpowiada Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego Gminy Iłży oraz lekarz
weterynarii wskazany w § 4 pkt 2.
§ 6.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
W celu zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom domowym i dalszej nad nimi opieki Gmina
wskazuje gospodarstwo rolne opisane w § 4 pkt 4. Dla odłowionych bezdomnych psów lub kotów
Gmina utworzyła tymczasowy punkt przetrzymywania bezpańskich zwierząt na terenie placu PK
PUH Iłża, ul. Przy Malenie 11, Iłża gdzie będą czasowo przetrzymywane do czasu przekazania
odłowionych zwierząt do adopcji lub w razie konieczności do schroniska dla bezdomnych zwierząt,
zgodnie z umową nr EU/S/1/2017 z dnia 1 lutego 2017r. zawartą z Zakładem Usług Komunalnych
Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.

§ 7.
Sterylizacja lub kastracja zwierząt
1. Zgodnie z zapisami umowy z lekarzem weterynarii wskazanym w § 4 pkt 2,lekarz weterynarii
obligatoryjnie wysterylizuje lub wykastruje przyjęte zwierzęta z terenu Gminy Iłża.
W celu możliwości znalezienia właściciela i odebrania przez niego zwierzęcia, zachowuje się 30
dniowy okres kwarantanny.
2. Dopuszcza się możliwość sterylizacji i kastracji zwierząt domowych wśród mieszkańców Gminy
Iłża w lecznicy weterynaryjnej wymienionej w § 4 pkt 2, po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie
Miejskim w Iłży.
3. Gmina Iłża pokrywa 15 % kosztów sterylizacji lub kastracji zwierzęcia, o którym mowa w ust.2.
§ 8.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
W celu znalezienia nowego właściciela odłowionym, bezdomnym zwierzętom Gmina Iłża przy
współpracy z lekarzem weterynarii oraz Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2,
24-100 Puławy prowadzi działania adopcyjne przez umieszczenie zdjęć i danych o zwierzęciu na
tablicy ogłoszeń w budynku lecznicy weterynaryjnej ul. T. Kościuszki 12 ,27-300 Lipsko; oraz na
stronie: schronisko@zwierzaki.pulawy.pl.
§ 9.

Usypianie ślepych miotów
1. W celu ograniczenia nadpopulacji bezdomnych zwierząt domowych dopuszcza się usypianie
ślepych miotów odłowionych wraz z matką, od matek, które porzuciły potomstwo, których matki
zginęły w wypadkach komunikacyjnych i inne.
2. Dopuszcza się usypianie ślepych miotów zwierząt domowych, których właścicielami są
mieszkańcy Gminy Iłża.
3. Ślepe mioty usypiane będą w lecznicy weterynaryjnej wymienionej w § 4 pkt 2.
4. Zabieg eutanazji odbywa się w lecznicy weterynaryjnej wymienionej w § 4 pkt 2, po uprzednim
zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Iłży.
5. Koszt eutanazji ślepych miotów pokrywany jest z budżetu Gminy Iłża w wysokości 100%.
§ 10.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1.Celem zapewnienia tymczasowej opieki zwierzętom odebranym z gospodarstw domowych, Gmina
Iłża wskazała gospodarstwo rolne wymienione w § 4 pkt 4.
2. Zgłoszenia takich zdarzeń należy dokonać w dni powszechne, w godzinach pracy Referatu
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Iłży, na Policję
oraz Straż Pożarną.
§ 11.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
1. Celem zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt Gmina Iłża podpisała stosowną umowę z lecznicą weterynaryjną wymienioną
w § 4 pkt 2.
2. Zgłoszenia takich zdarzeń należy dokonywać w dni powszednie, w godzinach pracy Referatu
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, komisariatu policji, straży pożarnej.
W dni wolne od pracy przypadki zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt należy dokonywać do
komisariatu policji lub straży pożarnej.
§ 12.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. W celu zapewnienia opieki wolno żyjącym kotom na terenie Gminy Iłża do dnia 30 października
2017r. przygotuje
i wskaże miejsca, gdzie wolno żyjące koty będą mogły być czasowo
przetrzymywane (przez okres zimowy) jeżeli zajdzie taka potrzeba.
2. Dokarmianie wolno żyjących kotów odbywa się tylko w okresie zimowym, przy ujemnych
temperaturach i wyznaczonych do tego miejscach, tylko wtedy, gdy brak takiego może spowodować
skutek utraty zdrowia czy życia zwierząt.

3. Dokarmianie kotów wolno żyjących odbywa się tylko przez wystawienie suchej karmy do tego
przystosowanej. Gmina Iłża zakupi do tego odpowiednia karmę i wyda osobom, które się zgłoszą do
Urzędu.
4. W celu ograniczenia populacji wolno żyjących kotów wprowadza się program sterylizacji i kastracji
tych zwierząt, poprzez odłowienie, sterylizację w lecznicy weterynaryjnej wymienionej w § 4 pkt 2
i wypuszczenie ich lub przekazywanie do adopcji.
5. Do dnia 31 sierpnia 2017 r. przeprowadzi się rejestr osób opiekujących się wolno żyjącymi kotami
w celu ustalenia ilości zwierząt.
§ 13.
Współpraca z mieszkańcami w ramach polityki ograniczania bezdomności
i prawidłowego zachowania wobec zwierząt
Gmina Iłża kształtując świadomość mieszkańców w zakresie metod walki z bezdomnością zwierząt,
odpowiedzialnością właścicieli poprzez prawidłowe zachowania w stosunku do ich zwierząt,
wprowadza programy społeczno edukacyjne mające na celu:
- uświadamianie o korzyściach płynących z wprowadzania danych o zwierzętach i ich właścicielach
do zorganizowanych systemów ewidencyjnych,
- informowanie o programach adopcyjnych,
- edukację o zabiegach zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia,
- prawidłowego traktowania zwierząt domowych, gospodarskich i dzikich i ich dobrostanu.
- rozszerzenia świadomości i poznania zachowań zwierząt domowych w relacji człowiek-pies.
§ 14.
1. Koszty realizacji „Programu” ponosi Gmina Iłża. Kwota jest zabezpieczona w Budżecie Gminy na
rok 2017.
2. Gmina Iłża na realizacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłża” przeznacza 40 000 złotych na 2017r. w podziale:
- zakup karmy ( dokarmianie bezdomnych zwierząt) , kwota 2000 zł.,
- świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Iłża, kwota 26 000
zł. w zakresie:
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, w tym koszt transportu, zabiegi weterynaryjne,
- odławianie bezdomnych zwierząt (badanie ogólnego stanu zdrowia),
- dostarczenie (w pilnych przypadków) bezdomnych zwierząt do schroniska wybranego przez
Zleceniodawcę, gdzie zwierzę będzie otoczone należytą opieką,
- wydawania zwierząt dla osób (pełnoletnich) chętnych do ich adopcji, poparte dokumentacją
adopcyjną i fotograficzną),
- uśpienie w uzasadnionych przypadkach bezpańskiego zwierzęcia,
- uśpienie ślepego miotu,
- sterylizacja suki małej,
- sterylizacja suki średniej,
- sterylizacja suki dużej,
- sterylizacji kotki,
- kastracja psa,
- kastracja kota,
- koszty transportu za 1 km,
- zagwarantowanie pobytu zwierząt w lecznicy, (koszt za 1 dzień pobytu),
- umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku prowadzonym przez Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy, kwota 12 000 zł.

