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UCHWAŁA NR VI/36/19
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2019 r., poz. 122) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Opolu, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Opolu oraz Kół Łowieckich działających
na obszarze Gminy Tułowice Rada Miejska w Tułowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Tułowice w 2019 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Frédéric Coppin
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Załącznik
do uchwały nr VI/36/19
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 28 marca 2019 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
Rozdział 1
Cel i zadania programu
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Tułowice
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi
Zadania priorytetowe Programu to:
1) ograniczanie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy;
2) zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim na terenie Gminy;
3) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów;
4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy;
5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
6) popularyzacja form utrzymania i hodowli zwierząt domowych, w tym psów oraz kotów;
7) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;
8) edukacja w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 2
Formy opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt
1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Tułowice polega w szczególności na:
1) objęciu opieką zwierząt przebywających w Schronisku lub w Tymczasowym azylu dla bezdomnych
zwierząt poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki
weterynaryjnej na zasadach określonych w zawartych umowach,
2) dokarmianiu dziko żyjących kotów na terenie ich przebywania.
2. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice polega w szczególności na:
1) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku;
2) odławianiu bezdomnych zwierząt;
3) poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
4) zapewnieniu miejsca dla zwierząt gospodarskich w Gospodarstwie rolnym.
3. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia bezdomnego, które zostało umieszczone w Schronisku,
właściciel zobowiązany jest zwrócić Gminie Tułowice poniesione przez nią koszty związane z jego
wyłapaniem, pobytem i opieką lekarsko-weterynaryjną.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tułowice przeprowadza się poprzez wyłapywanie
zwierząt bezdomnych:
1) stałe, na interwencje zgłoszone na numer zgłoszeniowy Gminy 77/4600143;
2) okresowe, po wcześniejszym ogłoszeniu.
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5. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod
której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowi
i bezpieczeństwu ludzi.
1) odławianie zapewni Schronisko lub inne uprawnione podmioty.
2) odłowione i dostarczone do Schroniska bezdomne zwierzęta przechodzą obligatoryjną sterylizację i kastrację,
której koszt ponosi Gmina na zasadach określonych w umowie ze Schroniskiem.
6. Gmina zajmuje się poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt, może wspierać poszukiwania
dla nich nowych właścicieli poprzez prowadzenie, za pomocą mediów, akcji edukacyjnych zachęcających
do zaopiekowania się bezdomnym zwierzęciem, a także poprzez umieszczenie ogłoszeń o adopcji bezdomnych
zwierząt na stronie internetowej Gminy Tułowice oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie
poszukiwania nowych właścicieli.
7. W celu rozwiązywania problemu bezdomności psów i kotów na terenie Gminy przewiduje się prowadzenie
współpracy z osobami i instytucjami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi zwierzętami, w szczególności
Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Opolu, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole oraz Powiatowym Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Opolu.
Rozdział 3
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
1. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Tułowice kierowane będą do schronisk dla zwierząt za pośrednictwem:
1) Przedsiębiorstwa Usług Produkcyjno-Handlowo-Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek z siedzibą
w Żędowicach, ul. Dworcowa 24.
2. W 2019 roku zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Tułowice będą umieszczane w schronisku prowadzonym przez:
Fundację S.O.S. dla zwierząt, ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów - Maciejowice.
Rozdział 4
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wywozić,
ani utrudniać im bytowania w danym miejscu.
2. Gmina otoczy opieką wolno żyjące koty, pozostawiając je jednocześnie na wolności. Opieka będzie
polegać przede wszystkim na dokarmianiu takich kotów w miejscu ich bytowania.
3. Ponadto Gmina w swoich działaniach, w zależności od posiadanych środków finansowych, uwzględni
sterylizację i kastrację dojrzałych płciowo osobników, co przyczyni się do ograniczenia populacji tych zwierząt.
4. Zabiegi takie wykonywać będzie lekarz weterynarii Pan Krzysztof Bielawski prowadzący gabinet
weterynaryjny pod nazwą Zakład Usług Weterynaryjnych z siedzibą w Wydrowicach 44, 49-100 Niemodlin,
z którym Gmina podpisała umowę w tym zakresie. Skierowania na zabiegi będą wydawane w zależności
od potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy.
Rozdział 5
Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tułowice realizowane jest przez:
1) Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowo-Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek z siedzibą
w Żędowicach, ul. Dworcowa 24 - na podstawie zawartych pomiędzy stronami umów lub porozumień.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie
będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.
3. Transport odłowionych bezdomnych zwierząt odbywa się pojazdami przystosowanymi do ich transportu, natomiast
odławianie przy pomocy urządzeń oraz środków niestwarzających zagrożenia dla ich życia, zdrowia ani niezadających im
cierpienia. Podczas odławiania i transportu zapewniona w razie potrzeby będzie opieka weterynaryjna.
4. Dla odłowionych zwierząt będzie zabezpieczone miejsce w schronisku stosownie do pory roku,
wyżywienie, opieka weterynaryjna zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
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5. Wyłapane zwierzęta umieszczane będą w schroniskach dla zwierząt, z którymi Gmina Tułowice ma zawartą
stosowną umowę.
Rozdział 6
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta, które zostaną odłowione
z terenu Gminy. Zabiegi przeprowadzane będą w schronisku, do którego trafią wyłapane zwierzęta.
Rozdział 7
Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. W Urzędzie Miejskim W Tułowicach założono punkt informujący o możliwości adopcji znajdujących się
tam zwierząt. Na stronie internetowej Gminy utworzono elektroniczną bazę danych, na której umieszczane
będą zdjęcia i informacje dotyczące wyłapanych zwierząt.
2. Informacje wywieszane będą również na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz mogą
być zamieszczane w lokalnej prasie.
3. Gmina prowadzić będzie również akcje edukacyjne, zachęcające do zaopiekowania się bezdomnym
psem lub kotem. Edukacja odbywać się będzie za pomocą mediów oraz przy okazji organizowanych festynów.
Rozdział 8
Usypianie ślepych miotów
1. W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt Gmina może pokrywać koszty uśpienia ślepych miotów dla
których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli. Zabieg będzie przeprowadzany przez lekarza weterynarii
Pana Krzysztofa Bielawskiego prowadzącego gabinet weterynaryjny pod nazwą Zakład Usług Weterynaryjnych
z siedzibą w Wydrowicach 44, 49-100 Niemodlin, z którym Gmina podpisała umowę w tym zakresie.
Rozdział 9
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. Zwierzę, źle traktowane, nad którym właściciel lub opiekun się znęca będzie odbierane i umieszczone
w indywidualnym gospodarstwie rolnym, z którym Gmina zawarła porozumienie w celu zapewnienia miejsca
dla zwierząt gospodarskich.
2. W przypadku, kiedy nie można będzie odnaleźć właściciela zwierząt gospodarskich będą one
umieszczane w indywidualnym gospodarstwie rolnym, z którym Gmina zawarła porozumienie w celu
zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim.
3. Miejscem czasowego pobytu zwierząt będzie indywidualne gospodarstwo rolne położone
w miejscowości Szydłów, Gmina Tułowice.
Rozdział 10
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
1. W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w którym zwierzę zostaje potrącone i jest
ranne, Gmina będzie współdziałać z lekarzem weterynarii Panem Krzysztofem Bielawskim prowadzącym
gabinet weterynaryjny pod nazwą Zakład Usług Weterynaryjnych z siedzibą w Wydrowicach 44, 49-100
Niemodlin, na podstawie zawartej umowy.
2. W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, W wyniku którego potrącone zwierzę utraciło
życie - Gmina zawiadamia podmiot odbierający padłe zwierzęta, który w ramach podpisanej umowy,
zobowiązany jest bezzwłocznie zorganizować zbiórkę, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych
odebranych z terenu Gminy.
3. Aktualnie Gmina Tułowice posiada podpisaną umowę na świadczenie tego typu usług z firmą Zakład Usługowy
„DROMOL” z siedzibą ul. Młyńska 26, 46-030 Stare Budkowice, reprezentowana przez Panią Barbarę Molenda.
4. Wszelkie informacje dotyczące zwierząt bezdomnych oraz przypadki zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt bezdomnych, zwierząt padłych oraz zwierząt wałęsających się na drogach gminnych oraz na terenach
stanowiących własność Gminy Tułowice należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Tułowicach, ul. Szkolna 1,
pokój nr 3, telefonicznie pod numer 77 4600 143.
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W zgłoszeniu należy:
- wskazać dokładne miejsce, w którym znajduje się padłe zwierzę,
- określić gatunek martwego zwierzęcia.
Rozdział 11
Środki finansowe oraz sposób wydatkowania tych środków na realizację programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zadanie
- umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku
dla zwierząt
- odławiania bezdomnych zwierząt
- sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla
zwierząt
- opieka nad zwierzętami pozbawionymi tymczasowo
opieki
- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt
- usypianie ślepych miotów
- sterylizacja i kastracja zwierząt
- znakowanie zwierząt
- umieszczenie zwierzęcia źle traktowanego
w gospodarstwie rolnym - koszt leczenia i pobytu
- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
- edukacja w zakresie ochrony zwierząt
RAZEM

Jednostka wykonująca

Koszt [zł]

Schronisko

8 000 zł

Pomoc sąsiedzka, Społeczni
opiekunowie zwierząt
Schronisko,
Urząd Miejski w Tułowicach

brak nakładów
inwestycyjnych
brak nakładów
inwestycyjnych

Lekarz weterynarii

500 zł

Urząd Miejski w Tułowicach

500 zł

Lekarz weterynarii

800 zł

Urząd Miejski w Tułowicach

200 zł
10.000 zł

Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało
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.

