Uchwała Nr XXIV/179/08
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 15 lipca 2008 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Na podstawie art.11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, z 2004r. Nr 69 poz. 625, Nr 92 poz. 880,
Nr 96 poz. 959, z 2005r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006r. Nr 249, poz. 1830),
Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Przyjmuje się do realizacji gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Zdzieszowice, zwany dalej „Programem”.
§ 2.
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:
1. Zmniejszenie liczebności populacji kotów bezdomnych w wyniku ich sterylizacji
albo kastracji oraz usypiania ślepych miotów tych zwierząt.
2. Edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach
domowych psów i kotów.
Rozdział 2
Formy zapobiegania bezdomności kotów.
§ 3.
1. Realizacja Programu dotyczącego zapobiegania bezdomności kotów polega na:
1) sterylizacji albo kastracji kotów bezdomnych;
2) usypianiu ślepych miotów tych zwierząt.
2.Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów przebywających
na terenie Gminy:
a) Gmina zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania lekarza weterynarii,
z którym zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji
bezdomnych kotów finansowaną w 100% z budżetu Gminy,
b) bezdomne koty będą na zlecenie Gminy wyłapywane i przewożone do lekarza
weterynarii, o którym mowa w ust. 2 lit. a w celu wykonania zabiegu kastracji
lub sterylizacji,

c) sterylizacji lub kastracji podlegać mogą również bezdomne koty, które przybłąkały się
lub zostały przygarnięte przez osoby zainteresowane posiadaniem i sprawowaniem
dalszej opieki nad zwierzęciem domowym. Sterylizacji lub kastracji dokonuje się
wówczas na wniosek takiej osoby, po uprzednim zgłoszeniu takiego przypadku
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa. W tym
przypadku, osoba ta sama dowozi kota do lekarza weterynarii, o którym mowa
w ust. 2 lit. a, a lekarz za powiadomieniem Gminy dokonuje zabiegu,
d) po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych bądź trafią
do osób, o których mowa w ust. 2 lit. c,
e) na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci 100% kosztów zabiegu lekarzowi
weterynarii na podstawie wystawionego rachunku.
4. Gmina pokrywa koszty usypiania miotów bezpańskich kotów przebywających
na terenie Gminy:
a) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe,
b) zabieg uśpienia na zasadach określonych w ust. 4 lit. a przeprowadza wyłącznie lekarz
weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania ślepych
miotów bezdomnych kotów,
c) na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci 100% kosztów wykonania
czynności zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku.
§ 4.
1. Bezdomność zwierząt, szczególnie psów jest likwidowana również poprzez wyłapywanie
zwierząt bezdomnych – to jest takich, które uciekły zbłąkały się lub zostały porzucone
i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką
zwierzęta dotąd przebywały.
2. Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności psów oraz rozstrzyganie
o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami określa odrębna uchwała Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.
Rozdział 3
Edukacja
§ 5.
Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy
mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących
psy albo koty między innymi poprzez ulotki, plakaty, apele, zajęcia edukacyjne, konkursy,
audycje.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 6.
1. Kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu określa Uchwała Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach dotycząca budżetu Gminy.

2. Ilość wykonanych zabiegów określonych w § 3 będzie limitowana wielkością środków
przeznaczonych corocznie na ten cel w budżecie Gminy.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

