UCHWAŁA NR VI/56/2Q15
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) i art. 11 a ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856; z 2014 r., poz. 1794) Rada Miejska w Zdzieszowicach po
zaopiniowaniu projektu uchwały przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krapkowicach, Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Polsce Oddział Opole, Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja" w Kędzierzynie - Koźlu, Górniczego
Koła Łowieckiego "ZIELONA", Koła Łowieckiego "OSTOJA" w Krapkowicach uchwała, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2015".
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Gminie, należny przez to rozumieć Gminę Zdzieszowice;
2) Schronisku lub schroniskach, należy przez to zrozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt Fundacji
„S.O.S. dla Zwierząt" przy ul. Antoniów 1 w Chorzowie-Maciejkowicach oraz Schronisko dla Zwierząt
w Szczytach ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn
Rozdział 2.
Wykonawca programu
§ 3. Działania związane z realizacja Programu prowadzi Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa przy
pomocy:
1) Straży Miejskiej w Zdzieszowicach;
2) Organizacji społecznych, którym statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
3) Schroniska dla zwierząt.
Rozdział 3.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Zdzieszowice miejsca w schronisku dla
zwierząt realizuje schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych domowych dostarczonych do
schroniska przez osobę lub podmiot, który na zlecenie gminy wyłapie te zwierzęta tj. Przedsiębiorstwo Usług
Produkcyjno - Handlowych - Wielobranżowych „GABI” z siedzibą ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice.
Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§ 5. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy , w tym ich dokarmianie realizowane
jest poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących oraz
współdziałanie w miarę możliwości z organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.
§ 6. Karma zakupywana jest przez gminę przynajmniej 2 razy w roku i wydawana jest społecznym opiekunom
(karmicielom) w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 34.
§ 7. Opieka obejmuje w szczególności:
1) dokarmianie poza schroniskiem w okresie jesienno-zimowym we współdziałaniu z społecznymi opiekunami,
karmą zakupioną przez Gminę.
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Rozdział 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy będzie realizowane interwencyjnie przez podmiot
prowadzący działalność w tym zakresie o którym mowa jest w § 4.
§ 9. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę dotąd pozostawało.
§ 10. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu i umieszczeniu w schronisku.
§ 11. Koszty pobytu oraz zapewnienie opieki, karmy i leczenia zwierząt domowych umieszczonych
w schronisku finansuje Gmina.
§ 12. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w §22.
§ 13. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
Rozdział 6.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
§ 14. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych
w szczególności psów i kotów, realizuje Schronisko dla bezdomnych zwierząt Fundacji „S.O.S. dla zwierząt" przy
ul. Antoniów 1 w Chorzowie-Maciej ko wicach oraz Schronisko dla Zwierząt w Szczytach ul. Wieluńska 108, 98355 Działoszyn poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji , kastracji zwierząt przyjętych do
Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieje przeciwwskazanie do wykonywania zabiegów, z uwagi na stan
zdrowia i wiek.
§ 15. Zabieg sterylizacji albo kastracji może być przeprowadzony tylko przez lekarza weterynarii.
§ 16. Zabiegom sterylizacji lub kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich
w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji
w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.
Rozdział 7.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 17. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez informowanie
o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym na stronach
internetowych gminy.
Rozdział 8.
Usypianie ślepych miotów
§ 18. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane jest wyłącznie poprzez lekarza weterynarii Witolda
Smoktunowicza, prowadzącego Gabinet Weterynaryjny w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 7,
z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług usypiania ślepych miotów zwierząt.
§ 19. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe.
§ 20. Każdy mieszkaniec Gminy Zdzieszowice, po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim
w Zdzieszowicach woli uśpienia ślepego zwierzęcia o którym mowa w §18 i §19 może dostarczyć zwierzę
kwalifikujące się do uśpienia do gabinetu weterynarii, o którym mowa w §18.
§ 21. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawia się w Gabinecie Weterynaryjnym w celu przekazania ich do
utylizacji.
Rozdział 9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 22. Gospodarstwo rolne Pana Piotra Kilisza ul. Wiejska 37, 47-330 Oleszka przyjmuje i zapewnia opiekę
zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy.
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Rozdział 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 23. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowane jest poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii Witoldem Smoktunowiczem prowadzącym
Gabinet Weterynaryjny w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w zakresie opieki weterynaryjnej,
udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy.
§ 24. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt należy zgłosić Straży Miejskiej w Zdzieszowicach lub
pracownikowi Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, który powiadomi lekarza weterynarii z którym gmina
podpisała umowę.
§ 25. Gmina ponosi także koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych także z udziałem
zwierząt posiadających właściciela, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej
pomocy.
Rozdział 11.
Finansowanie programu
§ 26. Na realizację programu na rok 2015 planuje się kwotę 26 000 w tym:
1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami 1500 zł;
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, tj. umowa z zakładem
weterynarii 3000 zł;
3) zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy 1000 zł;
4) usypianie ślepych miotów 500 zł;
5) interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie-współpraca ze schroniskiem dla zwierząt
(steryliżacja/kastracja zwierząt przyjętych do schroniska; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
domowym, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt)
20 000 zł.
Rozdział 12.
Postanowienia końcowe
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 28. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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