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UCHWAŁA NR VII/47/15
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 12 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2015
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, poz. 645, poz. 1318) i art. 11a ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Olesno na rok 2015” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk
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Załącznik
do uchwały nr VII/47/15
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 12 maja 2015 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Olesno na rok 2015
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Olesno na rok 2015, zwany dalej „Programem”.
§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
1. 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 zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) w Fundacji „ZWIERZYNIEC” z siedzibą
w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia nr 131.
2. Gmina współpracuje z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, których statutowym
celem jest ochrona zwierząt.
§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje w szczególności:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
3) dokarmianie przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów;
5) opiekę rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt.
§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Olesno podlegają odławianiu. Zgłoszenia od mieszkańców
o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd Miejski w Oleśnie, Wydział Urbanistyki, Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Pieloka 21, 46- 300 Olesno oraz Straż Miejska.
2. Gmina realizuje odławianie poprzez Firmę FHU OSKAR Sławomir Gizler, ul. Rynek 22/1, 46-300 Olesno.
3. Odłowione zwierzęta podlegają przewiezieniu do schroniska, Fundacji „ZWIERZYNIEC” z siedzibą
w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia nr 131.
§ 5. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów
z uwagi na stan zdrowia lub wiek, realizują:
1) schronisko Fundacji „ZWIERZYNIEC” z siedzibą w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia nr 131, poprzez
obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska;
2) zakład leczniczy dla zwierząt - Gabinet Weterynaryjny „WETKAM” Błażej Kamiński ul. Powstańców
Śląskich 13, 46-300 Dobrodzień;
3) zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w Schronisku
z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie
określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli oraz zwierzęta, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
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§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Firma FHU OSKAR Sławomir Gizler, ul. Rynek 22/1, 46-300 Olesno zajmuje się adopcją zwierząt.
Adopcję dokumentuje umowa adopcyjna.
2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez informowanie
o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Olesno.
§ 7. Usypianie ślepych miotów
1. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane jest poprzez zakład leczniczy dla zwierząt - Gabinet
Weterynaryjny „WETKAM” Błażej Kamiński ul. Powstańców Śląskich 13, 46-300 Dobrodzień.
2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe.
3. Każdy mieszkaniec gminy Olesno, po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, może
do zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, dostarczyć zwierzęta kwalifikujące się do uśpienia.
§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. Wskazuje się gospodarstwo rolne Renaty Wolny w Wysokiej nr 16, Gmina Olesno, celem zapewnienia
miejsca dla zwierząt gospodarskich.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
w zakresie opieki udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Olesno
realizowane jest przez zakład leczniczy dla zwierząt:
1) gabinet weterynaryjny „WETKAM” Błażej Kamiński ul. Powstańców Śląskich 13, 46-300 Dobrodzień.
2. Informację o zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących
na terenie gminy Olesno należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21. W dni wolne
od pracy i poza godzinami pracy Urzędu informację o tych zdarzeniach należy zgłaszać telefonicznie Straży
Miejskiej w Oleśnie.
3. Padłe zwierzęta z gminy Olesno odbiera Zakład Rolniczo Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A.
Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory.
§ 10. Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację Programu oraz sposób wydatkowania
tych środków
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Olesno na 2015 rok w łącznej kwocie 15 000 zł, w tym:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy - 500,00 zł;
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie - 1 000,00 zł;
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
- 4 000,00 zł;
4) usypianie ślepych miotów zwierząt, sterylizacja/kastracja zwierząt w lecznicach weterynaryjnych - 4 000,00 zł;
5) odławianie bezdomnych zwierząt – 5.500 zł.

