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UCHWAŁA NR VI/36/15
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie 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.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.
poz. 856 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753),
po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich, Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami Oddział w Opolu oraz dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy
Zawadzkie, Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2015” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XLI/417/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Zawadzkie w roku 2014” (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2014 r. poz. 1046).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Stanisław Kiełek
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Załącznik
do uchwały Nr VI/36/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 marca 2015 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2015
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2015” jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Zawadzkie;
2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Zawadzkiem;
3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Zawadzkiego;
4) Firmie - należy przez to rozumieć P.U.P.H.W. „Gabi” Gabriela Bartoszek z siedzibą przy ul. Dworcowej 24
w Żędowicach, 47-120 Zawadzkie, z którym „Gmina” posiada zawartą stosowną umowę;
5) Lekarzu Weterynarii - należy przez to rozumieć lekarza weterynarii Błażeja Kamińskiego prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą: Błażej Kamiński „WETKAM” z siedzibą przy ul. Powstańców
Śląskich 13, 46-380 Dobrodzień, z którym „Gmina” posiada zawartą stosowną umowę;
6) Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt pod nazwą: „Przytulisko dla bezdomnych
zwierząt” zlokalizowane w miejscowości Szczyty przy ul. Wieluńskiej 108, 98-355 Działoszyn, prowadzone
przez Fundację „ZWIERZYNIEC” z siedzibą przy ul. 18-go Stycznia 131 w Wieluniu (98-300);
7) Gospodarstwie Rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne z siedzibą przy ul. Dobrego Pasterza 25
w Kielczy, z którym „Gmina” posiada zawarte stosowne porozumienie;
8) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
9) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego
domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
10) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
11) zwierzętach wolno żyjących (dzikich) - należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione żyjące
w warunkach niezależnych od człowieka;
12) Programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2015”.
§ 2.1. Właściwym do realizacji działań dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt jest „Burmistrz”, we współpracy z:
1) organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;
2) dzierżawcami obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie „Gminy”;
3) Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Strzelcach Opolskich;
4) policją.
2. Z ramienia „Burmistrza” opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
realizowana jest przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w „Urzędzie”.
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Rozdział 2
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3.1. Celem „Programu” jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
znajdujących się na terenie „Gminy”.
2. Zadania „Programu” obejmują w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Rozdział 3
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
§ 4. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi realizowana będzie poprzez:
1) odławianie bezdomnych zwierząt przez „Firmę”, zgodnie z zasadami odławiania bezdomnych zwierząt
oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami, określonymi § 5 niniejszego „Programu”;
2) zapewnienie odławianym zwierzętom miejsca w „Schronisku”;
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym w wyniku zdarzeń drogowych,
świadczonej przez „Lekarza Weterynarii”;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom odłowionym na podstawie przepisów ustawy
o ochronie zwierząt, w tym:
a) zwierzętom domowym umieszczanym w „Schronisku” – świadczonej przez „Schronisko”;
b) zwierzętom gospodarskim umieszczanym w „Gospodarstwie Rolnym” – świadczonej przez lekarza
weterynarii;
5) zakup i wydawanie karmy, zarejestrowanym w „Urzędzie” społecznym opiekunom (karmicielom), celem
dokarmiania wolno żyjących kotów;
6) monitorowanie miejsc bytowania kotów wolno żyjących oraz podejmowanie w razie potrzeby interwencji
w zakresie ograniczania ich populacji (usypianie ślepych miotów), a także kontroli stanu zdrowotności.
§ 5.1. Odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne, w szczególności zwierzęta domowe i gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a brak jest możliwości ustalenia ich właściciela
lub innej osoby, pod której opieką zwierzę trwale dotychczas pozostawało.
2. Przed rozpoczęciem odławiania bezdomnych zwierząt podejmowane są czynności zmierzające
do ustalenia faktycznych właścicieli zwierząt, celem zobowiązania ich do zapewnienia schronienia i należytej
opieki zwierzętom.
3. Zwierzęta, wymienione w ust. 1, odławiane będą po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników
„Urzędu” bądź funkcjonariuszy policji, w myśl § 2 ust. 1 pkt 4, faktu, iż pozostają one bez opieki, swobodnie
przemieszczają się i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. Odławianie zwierząt bezdomnych odbywać się będzie w sposób stały, każdorazowo jeżeli zajdzie taka
potrzeba, w szczególności jeżeli zwierzęta przejawiają agresywność i stwarzają zagrożenie dla zdrowia bądź
życia ludzi lub zwierząt, a także gdy zachodzi podejrzenie, że są one chore na chorobę zakaźną.
5. „Firma” odławiająca bezdomne zwierzęta zobowiązana jest do dokonywania tych czynności w sposób
sprawny, niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
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6. Bezdomne zwierzęta domowe, odłowione na terenie „Gminy”, będą przewożone i umieszczane
w „Schronisku” przez „Firmę”, która dokonała ich wyłapania. Transport odbywać się będzie zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach odrębnych.
7. Bezdomne zwierzęta gospodarskie, odłowione na terenie „Gminy”, umieszczane będą w „Gospodarstwie
Rolnym”.
8. „Burmistrz” prowadzi powszechnie dostępną ewidencję odłowionych zwierząt bezdomnych.
9. Umieszczenie w „Schronisku” zwierząt, które pogryzły człowieka, lub których zachowanie rodzi
podejrzenie choroby zakaźnej, wymaga uprzedniego dokonania obserwacji zwierząt i przeprowadzenia
stosownych badań.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, „Burmistrz” niezwłocznie zawiadamia właściwego miejscowo
dla gminy Powiatowego Lekarza Weterynarii, który podejmuje decyzję w zakresie konieczności
przeprowadzenia obserwacji zwierząt oraz stosownych badań.
11. Obserwacja zwierzęcia, o którym mowa w ust. 9, może odbywać się w zakładzie leczniczym, objętym
wykazem prowadzonym przez właściwego miejscowo dla gminy Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Rozdział 4
ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
§ 6. Zapobieganie bezdomności zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) poszukiwanie opiekunów dla zwierząt bezdomnych;
2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt oraz wolno żyjących kotów (sterylizacja, kastracja, usypianie
ślepych miotów);
3) edukację mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami, obowiązków właścicieli wobec zwierząt oraz
zasad humanitarnego traktowania zwierząt.
§ 7. Poszukiwanie przez „Gminę” nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) umieszczanie na stronach internetowych „Urzędu” zdjęcia i krótkiej informacji o zwierzęciu;
2) organizowanie w porozumieniu ze „Schroniskiem” i „Firmą” akcji promujących adopcję zwierząt;
3) organizowanie w porozumieniu z „Firmą” adopcji.
§ 8.1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt oraz wolno żyjących kotów realizowane będzie poprzez:
1) sterylizację;
2) kastrację;
3) usypianie ślepych miotów.
2. Ograniczanie populacji zwierząt, w sposób o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, tj. poprzez sterylizację oraz
kastrację, realizowane będzie przez:
1) „Schronisko” - w przypadku bezdomnych zwierząt przekazywanych do schroniska;
2) „Lekarza Weterynarii” - w przypadku bezdomnych zwierząt przekazywanych do adopcji oraz wolno
żyjących kotów.
3. Ograniczanie populacji zwierząt, w sposób o którym mowa w ust. 1 pkt 3, tj. poprzez usypianie ślepych
miotów, realizowane będzie przez „Lekarza Weterynarii”.
4. Ograniczanie populacji zwierząt, w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 1, odbywać się będzie
obligatoryjnie, każdorazowo podczas przyjęcia zwierzęcia do „Schroniska”, z wyjątkiem zwierząt, u których
istnieją przeciwwskazania do wykonywania takich zabiegów.
§ 9.1. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców „Gminy” o obowiązkach ciążących na osobach
utrzymujących zwierzęta, w tym o zasadach humanitarnego traktowania zwierząt „Gmina” realizować będzie
poprzez działania popularyzatorskie oraz informacyjno - edukacyjne.
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2. Do podstawowych działań, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności:
1) rozpowszechnianie ulotek i plakatów propagujących odpowiednie warunki utrzymywania zwierząt;
2) zamieszczanie w prasie lokalnej artykułów poświęconych prawom zwierząt oraz obowiązkom ich właścicieli;
3) prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych zachęcających do opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Rozdział 5
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 10.1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z „Programu” zabezpieczone zostały w budżecie
„Gminy” na rok 2015 w wysokości – 34.000 zł.
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczeń, usług i dostaw, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
3. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia uznanego uprzednio za bezdomne, „Burmistrz” może
dochodzić zwrotu kosztów poniesionych w związku z odłowieniem, przewiezieniem do „Schroniska” lub
„Gospodarstwa Rolnego” oraz opieką i pobytem zwierzęcia w „Schronisku” bądź też w „Gospodarstwie
Rolnym”.

