
UCHWAŁA NR 74/XIX/2016
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. 
j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856, 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 2016, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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Załącznik do Uchwały Nr 74/XIX/2016

Rady Gminy Opatów

z dnia 29 lutego 2016 r.

PROJEKT
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI, ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OPATÓW  W 2016 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.

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, 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 2016 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) 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;
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8) 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 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;

2) 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 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;

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 Pierwszym, ul. 3-go Maja 41;

6) opiekę nad wolnożyjącymi kotami i ich dokarmianie, poprzez zakup karmy i dostarczenie jej
w wyznaczone miejsca przez wolontariuszy.

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”,

3) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w 
szczególności psów i kotów;

4) 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;

3) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej Urzędu Gminy.

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

1) schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii;

2) gmina poprzez zawarcie umowy z Przychodnią Weterynaryjną w Krzepicach s.c., ul. Targowa 19, 42-160 
Krzepice w zakresie opieki weterynaryjnej.

Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 6. Środki finansowe na realizacje zadań, które wynikają z Programu zabezpieczone są
w budżecie w kwocie 20 000 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 (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.)
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- świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. 
j.Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ).

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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