UCHWAŁA NR V/ 41 / 2015
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2015 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn.zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz.
856 z późn.zm.) po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii, organizację społeczną, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających na
obszarze gminy, Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Dobrodzień w 2015 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Damian Karpinski
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Załącznik do Uchwały Nr V/ 41 / 2015
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 26 marca 2015 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Dobrodzień
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych w tym w szczególności do psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących przebywających w granicach administracyjnych Gminy Dobrodzień zwaną
w dalszym ciągu niniejszego Programu „Gminą”.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dobrodzień,
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Dobrodzieniu,
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Dobrodzienia,
4) Referacie rolnictwa – należy przez to rozumieć samodzielne stanowiska ds. rolnictwa i leśnictwa UM
w Dobrodzieniu,
5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 856 z późn. zm.),
6) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2015 r.
Rozdział 2.
Cele i zadania Programu
§ 3. Program określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy jest zgodny z ustawą i obejmuje:
1) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt w schronisku;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt;
6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
§ 4. Koordynatorem niniejszego Programu jest Burmistrz, natomiast realizatorem Programu jest:
1) referat rolnictwa;
2) przedsiębiorca, któremu Gmina zleciła wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
3) schroniska dla zwierząt;
4) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
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Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 5. 1. Bezdomność psów i kotów jest likwidowana poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych, tj. takich
które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod
których opieką zwierzęta dotychczas przebywały, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu,
zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
2. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorcę
prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie, spełniającego wymagania określone w obowiązujących
przepisach, na podstawie umowy zawartej z Gminą na przeprowadzanie wyłapywania zwierząt bezdomnych.
3. Bezdomne zwierzęta będą odławiane przez JUKO Spółka z o.o., 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 54/40
oraz umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt w miejscowości 32-329 Bolesław ul. Parkowa 60, który
spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach.
§ 6. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia.
Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 7. 1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych
w Rozdziale 3 niniejszego Programu.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) referat rolnictwa poprzez zakup i przyjmowanie karmy od darczyńców oraz wydawanie tej karmy opiekunom
społecznym kotów wolno żyjących w okresie zimowym i wydawanie karmy społecznym opiekunom
(karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu;
2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez realizację zadań
publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi.
Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt w schronisku
§ 8. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizuje schronisko
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska.

poprzez

obligatoryjne

2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela
lub opiekuna;
2) zwierzęta u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub
wiek.
Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 9. 1. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele.
2. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez:
1) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych
zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) umieszczenie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej urzędu miejskiego oraz umieszczanie zdjęć
i informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt;
3) tworzenie bazy danych mieszkańców zainteresowanych adopcją psów;
4) prowadzenie za pomocą mediów akcji edukacyjnych, zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem
lub kotem.
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Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt
§ 10. 1. Uśpieniu ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są
jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli.
2. Zabieg uśpienia o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się wyłącznie na terenie gabinetu weterynaryjnego,
przez uprawnionego lekarza weterynarii z którym Gmina zawarła stosowną umowę na świadczenie usług w tym
zakresie.
3. Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie
z warunkami określonymi w umowie.
Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 11. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Błażeja
Kamińskiego, które znajduje się w miejscowości Dobrodzień, ul. Powstańców Śl. 55.
Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 12. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizowane będzie poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii, mającym możliwość świadczenia
usług całodobowo w zakresie opieki weterynaryjnej.
2. Padłe zwierzęta z Gminy odbiera Zakład Rolniczo Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A. Śmiłowo, ul.
Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory.
Rozdział 10.
Edukacja mieszkańców
§ 13. Gmina w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy (tj.
jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in.
w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania
sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 11.
Postanowienia końcowe
§ 14. 1. Celem wykonania zabiegów określonych w § 10 Programu wskazuje się gabinet weterynaryjny
WETKAM Błażej Kamiński, z siedzibą przy ulicy Powstańców Śl. 13, 46-380 Dobrodzień.
2. W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej określonej w § 12 Programu wyznacza się gabinet
weterynaryjny wskazany w ust. 1.
3. Na realizację niniejszego programu planuje się przeznaczyć kwotę 10.000 zł określoną w uchwale
budżetowej na 2015 r.
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