
UCHWAŁA NR 80/XXII/2012
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2012 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591, z późn. zm.)) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003 r. 
Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Opatów w roku 2012 stanowiący  załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódźtwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów 

mgr inż. Witold Łacny
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/XXII/2012 

Rady Gminy Opatów 

z dnia 29 marca 2012 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI, ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OPATÓW W 2012 R. 

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. 

Program obejmuje wszystkie zwierzęta domowe, w szczególności psy i koty, w tym koty wolno żyjące 
i zwierzęta gospodarskie. 

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 domowych przebywających w granicach 
administracyjnych gminy, w tym 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 2012 roku”, 

2) 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 którą opieką trwale dotąd pozostawały, 

3) kotach wolnożyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności, 

4) zwierzęta domowe, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego 
domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza. 

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) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, 

3) edukacja mieszkańców w zakresie opieki i humanitarnego traktowania zwierząt, 

4) zapobieganie zachorowania zwierząt na wściekliznę, poprzez szczepienia, 

5) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, 
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6) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Rozdział 3.
REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW I ZADAŃ. 

§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie przez: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, poprzez zawarcie stosownej umowy, 

2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt 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, 

3) wyłapywanie zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał 
zagrożenia, 

4) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt, 

5) wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich, wskazane gospodarstwo 
znajduje się w Zwierzyńcu I, ul. 3-go Maja 41 

6) opiekę nad wolnożyjącymi kotami i ich dokarmianie, poprzez oddanie ich pod opiekę nowym właścicielom. 

2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie działań edukacyjnych z zakresie opieki nad zwierzętami 
i humanitarnego traktowania zwierząt, 

2) umożliwienie usypiania „ślepych miotów” właścicielom suk, które 
w najbliższym z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela, 

3) umożliwienie usypiania „ślepych miotów” wolno żyjących kocic oraz zachęcenie opiekunów do ich sterylizacji 
na koszt właściciela, 

4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów, odbywać się będzie na koszt właściciela, 

5) przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt przyjętych do schroniska, zabiegi nie będą 
wykonywane u tych zwierząt u których istnieją jakieś przeciwskazania (stan zdrowia, wiek). 

3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez: 

1) schronisko, które będzie prowadzić działania zmierzające do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do 
adopcji właścicielom, którzy zapewnią im odpowiednią opiekę 
i warunki bytowania, 

2) prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub 
kotem. 

4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizują: 

1) schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii, 

2) gmina poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, 
udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolo żyjącym z terenu gminy Opatów. 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. 

1) odławianie zwierząt bezdomnych stwarzających zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt, 

2) egzekwowanie we współpracy z Lekarzem Weterynarii obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko 
wściekliźnie, 

3) konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt 
domowych wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie gminy 
Opatów. 

6. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie ochrony zwierząt. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2Id: 60E513ED-119C-474D-88ED-6A430C41505F. Podpisany



Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony zwierząt realizowana będzie poprzez: 

1) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach do włączenia do programu 
w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, 

2) promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt 
u mieszkańców gminy, 

3) uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia, 
posiadania zwierzęcia. 

Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 6. Środki finansowe na realizacje zadań, które wynikają z Programu zabezpieczone są 
w budżecie w kwocie 10 000 zł. 

§ 7. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie: 

- zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

- świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

§ 8. Przyjęcie powyższego Programu pozwoli ograniczyć na terenie gminy Opatów problem bezdomności 
zwierząt, stanowiący zagrożenie dla mieszkańców gminy oraz powodujący cierpienie zwierząt. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów 

mgr inż. Witold Łacny
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