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UCHWAŁA NR V/57/19
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2019”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) art. 11a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)
po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głubczycach, Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Opolu, Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt, Koła Łowieckiego nr 1 „OSTOJA”
w Głubczycach, Koła Łowieckiego nr 6 „OSTOJA” w Opolu oraz Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” w BielskuBiałej, uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Baborów na rok 2019”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Kraszewski
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Załącznik
do uchwały nr V/57/19
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 27 marca 2019 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY BABORÓW NA ROK 2019
§ 1.1. Zgodnie z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) celem
programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy
Baborów poprzez realizacje następujących zadań priorytetowych:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) zapewnienie tymczasowego miejsca pobytu dla znalezionych zwierząt do chwili odnalezienia dotychczasowego
właściciela lub do czasu oddania nowemu właścicielowi bądź oddania do schroniska dla zwierząt;
3) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
4) odławianie bezdomnych zwierząt;
5) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt
w schroniskach dla zwierząt;
6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
7) usypianie ślepych miotów;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) 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 pozostawały;
2) 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;
3) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie, w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
4) zwierzętach wolno żyjących (dzikich) – należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione żyjące
w warunkach niezależnych od człowieka;
5) schronisku – należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt z którym Gmina zawarła
stosowne porozumienie;
6) miejscu tymczasowego pobytu dla zwierząt – należy przez to rozumieć przystosowane do tego celu
miejsce, w którym czasowo – do 60 dni – będą przetrzymywane znalezione zwierzęta;
7) programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów.
§ 2.1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Baborów będzie realizowane
na podstawie i zasadach określonych w zawartym porozumieniu z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.
w Raciborzu, ul. Adamczyka 10 – schroniskiem dla zwierząt i Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Baborowie – podmiotem obsługującym miejsce tymczasowego pobytu dla znalezionych zwierząt.
2. Umowa z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu zawiera szczegółowy opis usług jakie
schronisko gwarantuje, w tym:
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1) przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z Gminy Baborów;
2) zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przekazanym do schroniska zwierzętom;
3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt;
4) zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków socjalno-bytowych przetrzymywanym zwierzętom;
5) utylizację zwierząt, które padły w schronisku dla zwierząt.
3. Umowa z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie obejmuje następujące usługi:
1) wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Baborów;
2) przewożenie złapanych psów do miejsca czasowego pobytu zwierząt – kojca z budą znajdującego się
w Baborowie przy ul. Powstańców;
3) sprawowanie podstawowej opieki nad wyłapanymi psami do czasu odnalezienia dotychczasowego lub
nowego właściciela psa bądź oddania go do schroniska dla zwierząt.
4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami odbywać się będzie poprzez monitorowanie skupisk kotów oraz
zakup karmy. Realizacją zadania zajmować się będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Baborowie.
5. Informacje o bezdomnych zwierzętach oraz o zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym będzie można
zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Baborowie pod numerem tel. 774036920 lub 774036918, na Policji tel. 997
lub 112 oraz do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu 774524715.
§ 3.1. Podjęte zostaną działania zmierzające do ustalenia dotychczasowego właściciela. Realizacją zadania
zajmować się będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Baborowie.
2. Gmina dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym poprzez poszukiwanie
nowych właścicieli.
3. Poszukiwanie nowych właścicieli realizowane będzie poprzez wykonanie ulotek z informacją o bezdomnym
zwierzęciu ze zdjęciem oraz rozwieszenie w miejscach do tego przeznaczonych. Gmina Baborów w tym celu
również będzie nawiązywać współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona
zwierząt. Realizacją zadania zajmować się będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Baborowie.
4. W przypadku bezdomnych zwierząt, które zostały ranne w wypadkach drogowych, Gmina zapewnia
udzielenie pomocy weterynaryjnej, a dla zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie, znalezienie nowych
opiekunów.
5. W przypadku ślepych miotów zwierząt bezdomnych Gmina zapewnia bezpłatne humanitarne usypianie.
6. Usługa, o której mowa w ust. 4 i 5 została zlecona lekarzowi weterynarii Tomaszowi Grabińskiemu
z siedzibą: O.R.Z. „Kątna”, ul. Dembowskiego 40/2, 51-670 Wrocław, z którym Gmina spisała stosowne
porozumienie o zapewnieniu współpracy.
§ 4. W przypadku zgłoszenia bezdomnego zwierzęcia, w mieście lub gminie zorganizowane będzie
każdorazowo jego wyłapanie, w sposób humanitarny przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Baborowie lub przez osoby będące pracownikami Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu,
ul. Adamczyka 10.
§ 5.1. Gmina Baborów nie posiada schroniska dla zwierząt w związku z czym sterylizacja lub kastracja
zwierząt bezdomnych w przypadkach uzasadnionych będzie zlecana lekarzowi weterynarii Tomaszowi
Grabińskiemu z siedzibą: O.R.Z. "Kątna", ul. Dembowskiego 40/2, 51-670 Wrocław.
2. Zwierzęta bezdomne oddane do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu będą
bezpośrednio na miejscu poddawane zabiegom kastracji lub sterylizacji.
§ 6. Zwierzęta gospodarskie, które zostały porzucone na terenie Gminy Baborów będą przekazywane
do gospodarstwa rolnego w Babicach 88 posiadającego odpowiednie pomieszczenia gospodarskie oraz karmę
dla tego typu zwierząt, z którym Gmina Baborów zawarła stosowne porozumienie.
§ 7.1. W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt Gmina Baborów ustali w formie porozumienia z lekarzem weterynarii zakres działań jakie
będą podejmowane w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt gospodarskich, zwierząt
bezdomnych oraz zwierząt dziko żyjących.
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2. W celu realizacji zadań związanych ze zdarzeniem drogowym z udziałem zwierząt dziko żyjących,
gmina zgłosi konieczność uprzątnięcia zwierzęcia do właściciela drogi lub w przypadku drogi gminnej odbiór
do zakładu utylizacyjnego Firma Handlowo-Usługowa EKOLAS Kotlarnia, ul. Sławięcicka 4.
§ 8. Gmina Baborów w ramach realizacji programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania
humanitarnego ograniczania wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, tj. sterylizacji i kastracji zwierząt
bezdomnych, a także adopcji zwierząt przebywających w schroniskach.
§ 9. Gmina Baborów będzie współpracować z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt.
§ 10. Gmina Baborów zapewniła środki finansowe na realizacją zadań wynikających z programu
w wysokości 21 700 zł.
§ 11. Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi został zaopiniowany przez:
1) Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu – organizacji społecznej, której statutowym celem jest
ochrona zwierząt;
3) Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt – organizacji społecznej, której statutowym celem jest
ochrona zwierząt;
4) dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Baborów.

