
UCHWAŁA NR XIX/169/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2020

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, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. l l a  ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 i 1123) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2020" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XIX/169/2020 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Zdzieszowice na rok 2020

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ i. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2020, zwany dalej „Programem".

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Zdzieszowice;

2) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2020;

3) Schronisko dla zwierząt, należy przez to rozumieć - Schronisko dla Bezdomnych Psów i Kotów ul. 1-go Maja 
76, 42-676 Miedary;

4) Bezdomności zwierząt, należy przez to rozumieć problem na skalę ogólnokrajową, którego przyczyna tkwi 
w ludziach, niepotrafiących wziąć odpowiedzialności za swoje zwierzęta. Głównymi przyczynami 
bezdomności są:

a) porzucenie zwierząt przez właścicieli,

b) niekontrolowane rozmnażanie,

c) ucieczki zwierząt,

d) łatwość pozyskiwania zwierząt,

e) panujące mody na dane rasy.

Rozdział 2 
Zadania Programu

§ 3. Zadaniami Programu są:

1) zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, w szczególności 
poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;

2) ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez ich sterylizację i kastrację;

3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacji społeczeństwa 
w zakresie obowiązków spoczywających na ich właścicielach i opiekunach.

Rozdział 3
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dła zwierząt

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy miejsca w schronisku dla zwierząt 
realizuje schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych domowych dostarczonych do schroniska przez 
osobę, która na zlecenie Gminy wyłapie te zwierzęta tj. Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno- Handlowych- 
Wielobranżowych „GABI” z siedzibą ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice.

Rozdział 4
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 5. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, realizowana jest poprzez monitorowanie skupisk kotów wolno 
żyjących na terenie Gminy Zdzieszowice, współdziałanie z organizacjami społecznymi, których celem statutowym 
jest ochrona zwierząt oraz ich dokarmianie w okresie jesienno - zimowym.
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2. Zakup karmy i jej wydawanie społecznym opiekunom (karmicielom) zwierząt realizowany będzie przez 
Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Rozdział 5
Odławianie bezdomnych zwierząt

§6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy ma charakter interwencyjny i podejmowany jest 
niezwłocznie, gdy zwierzę stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt. Odławianie będzie 
realizowane przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie o któiym mowa w §4.

2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 
przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd 
pozostawało.

3. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa.

4. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu i umieszczeniu w schronisku.

5. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w §10.

6. Koszt pobytu oraz zapewnienie opieki, karmy i leczenia zwierząt domowych umieszczonych w schronisku 
finansuje Gmina.

Rozdział 6
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

§7.1.  Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych 
w szczególności psów i kotów, realizuje Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji, 
kastracji zwierząt przyjętych do schroniska z wyjątkiem zwierząt u których istnieje przeciwwskazanie do 
wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

2. Zabieg sterylizacji lub kastracji może być przeprowadzany tylko przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom sterylizacji lub kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich 
w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczenie do adopcji 
w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

Rozdział 7
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez informowanie 
o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, w szczególności 
poprzez rozpropagowywanie w Internecie.

Rozdział 8
Usypianie ślepych miotów

§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane jest przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Witold 
Smoktunowicz ul. Pokoju 7, 47-330 Zdzieszowice.

2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe.

3. Każdy mieszkaniec Gminy Zdzieszowice, po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim 
w Zdzieszowicach, może dostarczyć do gabinetu weterynaryjnego zwierzęta kwalifikujące się do uśpienia.

4. Koszty wykonania zabiegu, o którym mowa w ust. 1, pokrywa Gmina.

Rozdział 9
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 10. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim realizowane jest przez gospodarstwo rolne 
położone w Oleszce ul. Wiejska 34.
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Rozdział 10
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 11. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
z terenu Gminy Zdzieszowice realizowane jest przez lekarza weterynarii Witolda Smoktunowieża prowadzącego 
Gabinet Weterynarii w Zdzieszowicach przy ul. Pokoju 7.

2. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice należy zgłaszać do urzędu 
Miejskiego w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 34. W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy 
Urzędu informację o tych zdarzeniach należy zgłaszać telefonicznie Straży Miejskiej w Zdzieszowicach.

3. Gmina ponosi także koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
posiadających właściciela, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.

Rozdział 11
Finansowanie programu

§12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
Zdzieszowice na 2020 rok w łącznej kwocie 22000 złotych, w ramach których będą ponoszone wydatki 
w następujących kwotach:

1) opieka nad wolno żyjącymi kotami 1000,00 zł;

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, tj umowa z zakładem 
weterynarii 4800,00 zł;

3) zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy 1000,00 zł;

4) usypianie ślepych miotów 200,00 zł;

5) interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie - współpraca ze schroniskiem dla zwierząt 
(sterylizacja/ kastracja zwierząt przyjętych do schroniska, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
domowym, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt) 
15000,00 zł.
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Uzasadnienie
Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) Art. 11 a w/w ustawy zobowiązuje Radę 
Miejską w Zdzieszowicach do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Niniejszy program powinien obejmować następującą tematykę:

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 zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt uchwały zgodnie z art. 11 a ust. 3 pkt 7 ustawy o ochronie zwierząt został przekazany do 
zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Krapkowicach, organizacjom społecznym, działającym 
na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom obwodów 
łowieckich działających na terenie Gminy Zdzieszowice.

W ustawowym terminie swoją uwagę do programu zgłosił Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach, 
która została uwzględniona w programie.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

Sporządziła: Sylwia Pankiewicz

Sprawdził: Michał Kilisz
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