
PROJEKT
UCHWAŁA NR

  Rady Gminy Zębowice
z dnia  ….. marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2015 roku

Na podstawie art.  18 ust.  2  pkt  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o  samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21

sierpnia  1997 r.  o  ochronie  zwierząt  (Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.  856),  po uzgodnieniu  przez

powiatowego lekarza weterynarii, organizację społeczną, której statutowym celem działania

jest  ochrona zwierząt  oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających

na obszarze gminy,  Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje: 

§ 1.

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2015 r.  w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1

do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

§ 3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym

Województwa Opolskiego.



                                                                                                          

      Załącznik Nr 1 do Uchwały 
      Nr 

                                                                                                             Rady Gminy  Zębowice 
                                                                                                             z dnia  ….. marca 2015 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na trenie Gminy Zębowice w 2015 roku

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
Podstawą  prawną  podjęcia  przez  Radę  Gminy  Zębowice  uchwały  w  sprawie

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Zębowice w 2015 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

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

§ 2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Zębowice,
2) Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Gminy Zębowice,
3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zębowice,
4) Grupa Techniczna- pion techniczny pracowników Urzędu Gminy,
5) ustawie-  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  ochronie

zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856),
6) kotach  wolno  żyjących  –  należy  przez  to  rozumieć  koty  nieudomowione  żyjące

na wolności w warunkach niezależnych od człowieka,
7) Programie-  należy  przez  to  rozumieć  Program  opieki  nad  zwierzętami  oraz

zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice.

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

1) 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
1. 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
Zębowice 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

1. 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.

2. Odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i tymczasowo umieszczone
w Przedsiębiorstwie P.U.P.H.W „Gabi” lub schronisku. 

3. Gmina  zrealizuje  obowiązek  zapewnienia  miejsca  bezdomnym  zwierzętom
w schronisku - spełniającym  warunki określone w ustawie z  dnia 11 marca 2004 r.
o  ochronie  zdrowia  zwierząt  oraz  zwalczania  chorób  zakaźnych  zwierząt  (Dz.  U.
z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) wymogi - w Szczytach, ul. Wieluńska 108,
98-355 Działoszyn.

§7

Odłowione  zwierzę  zostanie  wydane  osobie,  która  udowodni  swoje  prawo  własności
do zwierzęcia , bądź prawo to zostanie udowodnione, pod warunkiem pokrycia poniesionych
przez  Gminę  kosztów  związanych z odłowieniem,  opieką  weterynaryjną,  przewiezieniem
i  umieszczeniem  zwierzęcia  w  Przedsiębiorstwie  P.U.P.H.W  „Gabi”  lub  w  schronisku
wskazanym w§ 6 ust 3.

§ 8



Bezdomne  zwierzęta  gospodarskie  zostaną  przewiezione  i  umieszczone  w  gospodarstwie
rolnym określonym zgodnie z § 13 niniejszego Programu.

Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianiu

§ 9
1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach

określonych w Rozdziale 2 niniejszego Programu,
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez:

1) zakup i wydawanie karmy  dla kotów społecznym opiekunom (karmicielom),
którzy są ujęci w gminnym rejestrze,

2) finansowanie  leczenia  zwierząt  w  ramach  umów  zawartych  z  zakładami
leczenia zwierząt,

2. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących Gmina finansuje zabiegi sterylizacji 
zwierząt.

3. Wójt  może  wydać  społecznemu  opiekunowi  (karmicielowi)  skierowanie
na  dostarczenie  kota  w  celu przeprowadzenia  zabiegu  sterylizacji  oraz  leczenia
w Przedsiębiorstwie „WETKAM”, z którym Gmina ma zawartą stosowną umowę.

Rozdział 4
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

§ 10
1. Gmina  pokrywa  koszty  sterylizacji  zwierząt  bezdomnych  przebywających  na  jej

terenie.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:

1) Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie 
zabiegów  sterylizacji  bezdomnych  zwierząt  oraz  na  opiekę  nad  nimi,
finansowanych z budżetu Gminy,

2) bezdomne  zwierzęta  będą na zlecenie  Gminy  wyłapywane  na  zasadach
określonych  w  Rozdziale  2  i  przewiezione  do  zakładu  leczniczego  dla
zwierząt, o którym mowa w pkt 1, w celu wykonania zabiegu sterylizacji,

                  3)   po przeprowadzeniu sterylizacji zwierzęta wrócą do miejsc, w których żyją
                  wolno bądź trafia do adopcji,

4) Gmina pokrywa koszty zabiegu sterylizacji na podstawie wystawionego przez 
zakład leczniczy dla zwierząt rachunku, bądź faktury.

Rozdział 5
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§11
Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:



1) prowadzenie  akcji  adopcyjnej  bezdomnych  zwierząt  odłowionych  z  terenu
Gminy,  tj.  stworzenie  elektronicznej  bazy  na  stronie  internetowej,
umieszczenie  zdjęć  i  informacji  dotyczących  odłowionych  zwierząt  na  tej
stronie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu i Sołectwa.

2) współpracę  ze  społecznymi  opiekunami  do  czasu  znalezienia  nowego
właściciela poprzez zakup i wydawanie karmy,

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
1. 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. 1:
     1) 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 1 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 
         z 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

 Gospodarstwo rolne Pana Joachima Kubicy zam. Radawie, który może zapewnić miejsce dla
bezdomnych zwierząt gospodarskich.

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 przez Przedsiębiorstwo 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. Środki  finansowe  na  realizację  zadań  wynikających  z  Programu  zabezpieczone
są w budżecie Gminy w roku 2015 w wysokości 6000,00 zł.

2. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację założeń w trakcie
jego realizacji, jeśli środki wymienione w ust.1 § 16 okażą się niewystarczające.

                     



UZASADNIENIE

do uchwały nr …………. Rady Gminy Zębowice z dnia …… marca 2014 r.
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt  z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę
gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11
ust.  1  ww.  ustawy.  Zgodnie  z  uzasadnieniem do projektu  nowelizacji  ustawy o  ochronie
zwierząt  obligatoryjne  uchwalenie  przez  gminy  programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt,  przyczyni  się  do  ograniczenia
bezdomności  zwierząt.  Ponadto  ww.  uzasadnienie  wskazuje,  że  istniejąca  w  Polsce
nadpopulacja  zwierząt  domowych  jest  efektem słabej  edukacji  społeczeństwa,  porzucania
zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.
Zjawisko  bezdomności  zwierząt  utrzymuje  się  na  wysokim  poziomie  i  ma  tendencję
wzrostową. W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zębowice na  2015
rok.  Program  konsultowany  był  z:  Powiatowym  Lekarzem  Weterynarii  w  Oleśnie,
Towarzystwem  Opieki  nad  Zwierzętami  w  Opolu  oraz  z  Kołami  Łowieckimi
(„STOBRAWA”, „ORZEŁ”, „BAŻANT”, „UROCZYSKO”).


