
UCHWAŁA NR 88/XVIII/2020 
RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 13 marca 2020 r. 

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) i art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn.zm.) Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Opatów w roku 2020, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

  
 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Opatów 

 
 

Mirosław Szewczuk 
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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
BEZDOMNYMI, ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE

GMINY OPATÓW W 2020 R.

Opatów, 2020 r.

Załącznik do uchwały Nr 88/XVIII/2020

Rady Gminy Opatów

z dnia 13 marca 2020 r.
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Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

Podstawę prawną podjęcia przez Radę Gminy w Opatowie uchwały w sprawie „Programu

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Opatów” jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Większość działań określonych w programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych

zwierząt jest bardzo duża z uwagi na:

1) porzucanie zwierząt przez właścicieli;

2) ucieczki zwierząt;

3) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze

szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

§ 2.

Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt bezdomnych przebywających

w granicach administracyjnych gminy Opatów w szczególności do psów i kotów.

§ 3

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) „programie”- należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opatów w 2020 roku”;

2) „zwierzętach bezdomnych” - należy przez to rozumieć zwierzęta o których mowa w art. 4

pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt;

3) „kotach wolnożyjących” - należy przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności;

4) „zwierzęta domowe” - należy przez to rozumieć zwierzęta o których mowa w art. 4 pkt 17

ustawy o której mowa w pkt 2.

Rozdział 2
CELE I ZADANIA PROGRAMU.

§4
Głównym celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów,

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Zadania programu:

1) zapewnienie opieki 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) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt.
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Rozdział 3
REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW I ZADAŃ.

§5

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
1) Gmina Opatów zapewnia miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt, poprzez

zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt - firmą: Fundacją
„Zwierzyniec” w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia 131, 98-300 Wieluń, „Przytulisko dla bezdomnych
zwierząt” Szczyty, ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn.

2. Opieka nad wolnożyjącymi kotami na terenie Gminy Opatów realizowana będzie
w następujący sposób:

1) Zmniejszenie populacji wolnożyjących kotów poprzez interwencyjne ich odławianie,
sterylizację i wypuszczanie, po zakończeniu leczenia i okresie rekonwalescencji, w miejscu
z którego zostały odłowione.

2) Leczenie i sterylizacja\kastracja kotów wolnożyjących przeprowadzana będzie przez
lekarza weterynarii, z którym Gmina Opatów ma podpisaną umowę.

3) Dokarmianie wolnożyjących kotów będzie odbywać się poprzez zakup karmy
i dostarczenie jej w wyznaczone miejsca przez wolontariuszy.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt.
1) Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Opatów ma charakter stały

i przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb, na wezwanie mieszkańców gminy lub
z urzędu.

2) Odławianiem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod
której opieką zwierzęta trwale dotąd przebywały.

3) Zwierzęta, będą odławiane po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników Urzędu Gminy
w Opatowie, zarządców i administratorów nieruchomości lub mieszkańców, że zwierzęta pozostają
bez opieki, swobodnie przemieszczają się, są chore lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i
porządku publicznego.

4) Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane, niezwłocznie przewiezione i umieszczone
w schronisku dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez podmiot wymieniony w § 4,
dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający
warunki określone w obowiązujących przepisach.

5) Podmiot odławiający bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania
czynności odławiania w sposób nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku

publicznego, z zapewnieniem humanitarnego traktowania zwierząt, o którym mowa w ustawie
o ochronie zwierząt.

6) W przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, że zwierzę jest chore, ranne albo gdy
zachowuje się agresywnie mogą zostać podjęte, pod nadzorem lekarza weterynarii, środki

szczególne z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
7) W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało umieszczone w

schronisku ponosi on koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym
koszty opieki weterynaryjnej.

8) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska będzie odbywać się przez

wyspecjalizowaną firmę, której celem będzie złapanie bezdomnych zwierząt w sposób

niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia, poprzez
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zawarcie umowy z Fundacją „Zwierzyniec” w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia 131, 98-300 Wieluń,

„Przytulisko dla bezdomnych zwierząt” Szczyty, ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn.

4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji.
1) Gmina Opatów ogranicza populację bezdomych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację

albo kastrację zwierząt przyjętych do schroniska dla bezdomych zwierząt,
z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,
z uwagi na ich stan zdrowia i/lub wiek.

2) Koszty zabiegów ponosi Gmina w ramach opłaty za przyjęcie zwierzęcia do Schroniska.

5. Prowadzenie działań mających na celu znalezienie nowych właścicieli dla zwierząt.
1) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych jest realizowane przez

Schronisko, poprzez przekazanie zwierząt przebywających w schronisku do adopcji,
2) Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu 14-

dniowej kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko- weterynaryjnych.
3) Prowadzenie akcji edukacyjnych w placówkach oświatowych zachęcających do

zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.
4) Informowanie mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach bezdomnych na

stronie www.opatow.gmina.pl do czasu przekazania ich do Schroniska.

6. Usypianie ślepych miotów.
1) Ślepe mioty, którym nie ma możliwości zapewnienia właścicieli będą usypiane.
2) Zabiegi usypiania ślepych miotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na

podstawie zawartej z Gminą umowy wykonuje Przychodnia Weterynaryjna w Krzepicach,
ul. Targowa 19.

3) Każdy przypadek wystąpienia ślepych miotów zgłasza się do Urzędu Gminy.
4) Ślepe mioty są przekazywane przez osobę, która dokonała zgłoszenia bądź przez

pracownika Urzędu Gminy do lecznicy wskazanej w ust. 1 celem uśpienia.
5) Gmina Opatów ponosi koszty usypiania ślepych miotów zgodnie z warunkami określonymi

w umowie.
6) Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości

zapewnienia dla nich właścicieli. Zabiegi, o których mowa w ust. 1, wykonywane są przy
zachowaniu humanitarnych zasad uśmiercania zwierząt.

7. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym.
1) Gospodarstwo rolne w Zwierzyńcu Pierwszym, ul. 3-go Maja 41 przyjmuje i zapewnia

opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Opatów.
2) Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych

przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina Opatów,
a w przypadku, gdy możliwym jest ustalenie właściciela zwierzęcia kosztami zapewnienia opieki
obciążony zostanie właściciel danego zwierzęcia.

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

Gmina Opatów zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną bezpańskim zwierzętom, które
ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii, Panem
Wojciechem Kaczmarek, prowadzącym Przychodnie Weterynaryjną z siedzibą w Krzepicach, ul.
Targowa 19.

Id: CC2C82E6-E9FD-4FDF-86D4-66E97A766EB3. Podpisany Strona 4

http://www.opatow.gmina.pl/


Rozdział 4
FINANSOWANIE PROGRAMU

§6

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu oraz sposób wydatkowania tych

środków.

1) Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zostaną wydatkowane w

oparciu o rzeczywiste potrzeby związane z jego realizacją, przy czym w zabezpieczonej w budżecie

Gminy Opatów na 2020 rok kwocie 20 000,00 zł (słownie; dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych)

przeznacza się na:

a) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca

w schronisku dla zwierząt - kwota 12 000,00 zł,

b) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt

kwota 2 000,00 zł,

c) usypianie ślepych miotów kwota 1 000,00 zł,

d) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt kwota 1 000,00zł,

e) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie kwota 1 000,00 zł,

f) zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich kwota 2 000,00 zł,

g) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt kwota 1000,00 zł.

2) Środki wymienione w ust. 1 pkt 1 zostaną sfinansowane z budżetu Gminy Opatów z działu 900,

rozdziału 90095, §4300.

3) Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będą wydatkowane z zachowaniem warunków

określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn.zm.).

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§7
Przyjęcie powyższego Programu pozwoli ograniczyć na terenie gminy Opatów problem

bezdomności zwierząt, stanowiący zagrożenie dla mieszkańców gminy oraz powodujący cierpienie

zwierząt.
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Przewodniczacy Rady Gminy Opatów

Mirosław Szewczuk
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UZASADNIENIE

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych Gminy.

W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.

122 z póżn.zm. ) Rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020, który stanowi załącznik do uchwały. Obejmuje on swoim

zakresem realizację takich zadań jak :
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt.

W Programie wskazano wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz

sposób ich wydatkowania.
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