Projekt
z dnia 9 marca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr XV/
/2015
Rady Gminy Popielów
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2016 r.
Na podstawie art.18 ust. 2, pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz.
1515, poz. 1890) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz.
856; z 2014 r. poz. 1794; z 2015 r. poz. 266), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu,
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Opole, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku
Łowieckiego w Opolu, Rada Gminy Popielów uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Popielów w 2016 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy w Popielowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Popielów w 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 809).
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia.

Wójt Gminy
Dionizy Duszyński
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Załącznik do Uchwały Nr XV/

/2015

Rady Gminy Popielów
z dnia 31 marca 2016 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Popielów w 2016 r.
§ 1.
Postanowienia ogólne
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów
w 2016 r., zwany dalej Programem, ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich, przebywających w granicach
administracyjnych Gminy Popielów.
§ 2.
Cel i zadania programu
1. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt.
2. Zadania priorytetowe:
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 dla zwierząt;
5) poszukiwanie nowych 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;
9) edukację mieszkańców Gminy Popielów w zakresie opieki nad zwierzętami.
§ 3.
Wykonawcy programu
Realizacja
działań
dotyczących
przy wzajemnej współpracy:

przeciwdziałaniu

bezdomności

zwierząt

prowadzona

będzie

1) Wójta Gminy Popielów za pośrednictwem Referatu Inwestycji, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska :osoba do kontaktu Renata Biel tel.77 427 58 53 lub po godzinach pracu Urzędu
Gminy 604 215 787;
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2) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy
z organami Inspekcji Weterynaryjnej;
3) schroniska dla zwierząt „SOS dla zwierząt” w Chorzowie, poprzez zapewnienie opieki zwierzętom
bezdomnym;
4) placówek oświatowych poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych
i edukacyjnych mieszkańców;
5) Gabinetu Weterynaryjnego na Wapiennikach Mirosław Dymała, ul. Wapienniki 1, 46-037 Karłowice
tel. 796 657 675;
6) gospodarstwa rolnego: ul. Wapienniki 1, 46-037 Karłowice zapewniającego miejsca dla zwierząt
gospodarskich.
§ 4.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
1. Umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt, w którym otoczone będą podstawową opieką.
Do podstawowych form opieki świadczonej przez schroniska dla bezdomnych zwierząt należy zapewnienie
zwierzętom bezpiecznego schronienia, pożywienia podstawowej opieki weterynaryjnej
oraz pomoc w znalezieniu nowych opiekunów.
2. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Popielów będą kierowane do schroniska dla zwierząt „SOS
dla zwierząt” w Chorzowie przez specjalistyczną firmę: Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno- Handlowych –
Wielobranżowych „Gabi” ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice, z którym Gmina
ma podpisaną umowę. Schroniska posiadają aktualną umowę z lekarzem weterynarii na świadczenie
kompleksowej obsługi weterynaryjnej nad zwierzętami przyjmowanymi i przebywającymi w schronisku oraz
umowę na odbiór zwierząt uśpionych lub padłych w schronisku.
§ 5.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie poprzez podejmowanie interwencji w
momencie pojawienia się sygnałów o zaistniałym problemie, w szczególności przez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące;
2) zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej w okresach występowania trudnych warunków pogodowych
utrudniających zdobywanie pożywienia w miejscach ich przebywania przez pracowników Urzędu gminy,
sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich lub wolontariuszy.
2. Dokonywanie w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów kotów żyjących na wolności
i zmniejszania populacji bezdomnych kotów poprzez sterylizację oraz kastrację na koszt Gminy do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym - (Gabinet
Weterynaryjny na Wapiennikach Mirosław Dymała w Karłowicach ul. Wapienniki 1 tel. 796 657 6750).
§ 6.
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Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianie zwierząt bezdomnych jest możliwe tylko w przypadku gdy istnieje możliwość zapewnienia
odłowionym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Odstępstwem są odłowione zwierzęta, które
stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.
2. Odłowienie oraz transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Popielów realizowane będą przez
specjalistyczną firmę: Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno- Handlowych – Wielobranżowych „Gabi”
ul. Dworcowa24, 47-120 Żędowice, w ramach podpisanej pomiędzy stronami umowy.
3. Transport odłowionych bezdomnych zwierząt będzie odbywał się pojazdami przystosowanymi
do ich transportu, natomiast odławianie przy pomocy urządzeń oraz środków nie stwarzających zagrożenia dla
ich życia, zdrowia ani nie zadających im cierpienia. Podczas odławiania i transportu zapewniona w razie
potrzeby będzie opieka weterynaryjna.
4. Dla odłowionych zwierząt będzie zabezpieczone miejsce w schronisku, wyżywienie, opieka weterynaryjna
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
§ 7.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
1. Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta, które zostaną odłowione
z terenu Gminy.
2. Zabiegi finansowane będą z budżetu gminy i przeprowadzane będą w schronisku, do którego trafią wyłapane
zwierzęta.
3. Zabiegi, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.
§ 8.
Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Zorganizowanie w Urzędzie Gminy w Popielowie oraz w schronisku, do którego Gmina powierzać będzie
bezdomne zwierzęta punktu informującego o możliwości adopcji znajdujących się tam zwierząt.
2. Zamieszczanie na stronie internetowej gminy– w miarę posiadanych informacji – zdjęć i innych danych
dotyczących wyłapanych zwierząt.
3. Wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
4. Prowadzenie przez Gminę akcji edukacyjnych, zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub
kotem.
§ 9.
Usypianie ślepych miotów
1. W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt Gmina w uzasadnionych przypadkach może pokrywać koszty
uśpienia ślepych miotów, dla których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli.
2. Zabieg będzie przeprowadzany wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub
w lecznicy weterynaryjnej, z którymi Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w tym zakresie.
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§ 10.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. Gmina Popielów zapewni schronienie dla zwierząt gospodarskich: które czasowo zostały odebrane
właścicielowi na podstawie decyzji Wójta Gminy Popielów, gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela
zwierzęcia lub gdy zwierzęta są źle traktowane. Zwierzęta będą umieszczane w gospodarstwie rolnym : 46-037
Karłowice, ul. Wapienniki 1, z którym gmina zawarła umowę.
2. Wskazanie gospodarstwa rolnego, spełniającego minimum standardów sanitarnych i weterynaryjnych,
o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z póź. zm.) , odbywać się będzie każdorazowo
po konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
3. Przekazanie zwierzęcia do wskazanego w ust. 1 gospodarstwa odbywać się będzie w formie zlecenia
bez wynagrodzenia ale ze zwrotem kosztów realizacji zlecenia (art. 735 i 742 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w tym uwzględniony zostanie doraźny zwrot kosztów
weterynaryjnych, względnie zryczałtowany zwrot kosztów utrzymania przez określony czas.
4. Po umieszczeniu zwierzęcia w gospodarstwie rolnym, Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego
właściciela dla zwierzęcia gospodarskiego.
§ 11.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
1. Gmina zawarła umowę z lekarzem weterynarii Mirosławem Dymała prowadzącym Gabinet Weterynaryjny na
Wapiennikach, mającym możliwość świadczenia usług całodobowo w zakresie opieki weterynaryjnej tel.
796 657 675.
2. W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w wyniku którego potrącone zwierzę utraci życie –
Gmina zawiadomi podmiot odbierający padłe zwierzęta, który w ramach udzielonego każdorazowo przez
Gminę zlecenia, zobowiązany jest bezzwłocznie zorganizować zbiórkę, transport oraz unieszkodliwianie
odpadów zwierzęcych odebranych z terenu gminy.
§ 12.
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt
1. W ramach realizacji Programu prowadzone będą działania edukacyjne we współpracy z organizacjami
społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mające na celu podniesienie
świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka
w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt,
między innymi poprzez: ulotki, plakaty, rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej gminy.
2. Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do propagowania zagadnień związanych z
humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami opieki
nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.
§ 13.

Id: 23F0E182-AE7C-43AE-9858-A89326CFFD0A. Projekt

Strona 4

Finansowanie programu
1. Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Popielów
na rok 2016 w dziale 010, rozdziale 01095, § 4300 w wysokości 17 000 zł, które obejmują:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz odławianie bezdomnych zwierząt
w tym sterylizacja lub kastracja zwierząt trafiających do schroniska - 14 000 zł;
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 2 100
zł;
3) usypianie ślepych miotów - 450 zł;
4) opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 300 zł;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 150 zł.
2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów lub zleceń, których
przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.
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Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn.
zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia
31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Do 1 stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada gminy mogła w
drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt. Wprowadzona zmiana w zapisach ustawy
spowodowała, iż gmina ma obowiązek corocznego uchwalania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2016 r., który stanowi załącznik do uchwały. Obejmuje on
swoim zakresem realizację takich zadań jak:
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) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Uchwała jest aktem prawa miejscowego i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego oraz wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.
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