
 

Załącznik do Uchwały Nr 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia   marca 2018 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  

Zębowice w 2018 Roku 

Rozdział l. 

Postanowienia ogólne 

§ l. Niniejszy Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych. w szczególności psów i kotów,  

w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 rok, poz.1840 z późno zm.) przebywających na terenie Gminy Zębowice. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

l) Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Zębowiec,  

3) Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Gminy Zębowice,  

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zębowice,  

5) Grupa Techniczna- pion techniczny pracowników Urzędu Gminy,  

6) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 20171".,  

poz. l 840 z późno zm.),  

7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące na wolności w warunkach  

niezależnych od człowieka,  

8) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki naci zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności  

zwierząt na terenie Gminy Zębowice.  

§ 3. Koordynatorem niniejszego Programu jest Wójt, natomiast realizatorem Programu jest:  

I) Grupa Techniczna,  

2) schroniska dla zwierząt,  

3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.  

Rozdział 2.  

Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt  

§ 4. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie następowało w odniesieniu do pojedynczych  

zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie  

dla bezpieczeństwa.  

§ 5. l. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie Gminy, co do  

których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne. przyjmować będzie Grupa Techniczna, która podejmie działania  

zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt.  

2. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1 Gmina przekaże je  

Przedsiębiorstwu P.U.P.H.W."Gabi" Gabriela Bartoszek ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice. z którym Gmina ma  

podpisaną umowę na wykonanie zlecenia wyłapywania bezdomnych zwierząt (w tym zwłaszcza kotów i psów),  

które uciekły, zabłąkały się lub pozostały porzucone z terenu Gminy Zębowiec oraz w przypadkach nagłych  

stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Przedsiębiorstwo zapewnia sprawowanie opieki do czasu  

odnalezienia dotychczasowych właścicieli lub znalezienia nowych właścicieli.  

§ 6. l. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez Przedsiębiorstwo P.U.P.H. W."Gabi", które prowadzi  

działalność gospodarczą, w tym zakresie, spełniając wymagania określone w obowiązujących przepisach, na  

podstawie umowy zawartej z Gminą na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych.  



  
 

3) prowadzenie przy pomocy mediów akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi  

zwierzętami,  

4) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska,  

5) współpracę z organizacjami pozarządowymi.  

Rozdział 6.  

Usypianie ślepych miotów  

 

    § 12. I. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych na terenie Gminy.  

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. I:  

l) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich  

właścicieli,  

2) zabiegi uśpienia na zasadach określonych w pkt I przeprowadzać będzie lek.wet.Błażej Kamiński .z którym  

gmina ma zawartą umowę na świadczenia usług usypiania ślepych miotów psów i kotów.  

3) Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii zgodnie warunkami określonymi  

w umowie, o której mowa w pkt 2, na podstawie wystawionego rachunku/faktury.  

Rozdział 7.  

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  

      § 13. I. W celu zapewnienia opieki dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Joachima Kubicy  

zam. Radawie,  

Rozdział 8.  

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt  

     § 14. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt  

Gmina realizuje poprzez zawartą umowę z Przedsiębiorstwem WETKAM lek.wet.Błażej Kamiński w Dobrodzieniu  

Rozdział 9.  

Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami  

§ 15. Gmina może wprowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,  

działania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego  

traktowania, propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych,  

Rozdział 10.  

Finansowanie Programu  

§ 16. 1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Zębowiec.  

2 . W 2017 roku Gmina Zębowiec na realizację zadań wymienionych w Programie zapewniła w budżecie kwotę  

6000 zł. 

 1. bezdomnych zwierząt, umieszczanie ich w schronisku i zapewnienie im opieki - 4000 zł  

   2. całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt na  

terenie Gminy Zębowice 1000 zł  

3. odbiór, przewóz oraz utylizacja padłych zwierząt - 1000 zł  

3. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadań w trakcie jego realizacji, jeśli  

środki wymienione w ust. 2 okażą się niewystarczające.  

4. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu, wydatkowane będą w sposób celowy i oszczędny  

z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących  

osiągnięciu założonych celów na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją  

Programu.  

 


