
Projekt

Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Konopiska”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2019, 
poz. 506 z późn. zm./ oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt /Dz.U. 2019, poz.122 
z późn. zm./ po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządców obwodów łowieckich Rada Gminy 
Konopiska uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Konopiska” stanowiący załącznik do uchwały

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Konopiska Nr 44/VI/2019 z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Konopiska”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Konopiska

z dnia....................2020 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KONOPISKA

§ 1. Cel programu

Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Konopiska, zwanym dalej programem, jest :

1) zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Konopiska,

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

§ 2. Realizatorzy programu

1. Funkcję koordynatora działań opisanych w niniejszym programie pełni Referat Gospodarki i Rozwoju 
Urzędu Gminy Konopiska,

2. Realizację działań opisanych w niniejszym programie prowadzą:

1) Wójt Gminy Konopiska za pośrednictwem Referatu Gospodarki i Rozwoju,

2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,

3) Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez 
właścicieli zwierząt.

§ 3. Sposoby realizacji celów programu

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie poprzez:

1) zapewnienie schronienia dla zwierząt bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez 
opieki właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie 
zwierząt w Schronisku dla Zwierząt z siedzibą Szczyty ul. Wieluńska 178A (działka nr ewid. 1306/1, obręb 
Szczyty), 98-355 Działoszyn,

2) zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie gminy, co do których 
istnieje przypuszczenie, że są bezdomne,

3) w przypadku, gdy działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt nie przyniosą 
rezultatu, podjęcie działań zmierzających do wyłapania zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt 
o którym mowa w ust. 1.

4) zapewnienie całodobowych dyżurów, schronienia, dożywienia i opieki  weterynaryjnej przez schronisko 
o którym mowa w pkt. 1). W przypadku gdy zachodzi taka konieczność niezwłoczne poddanie zwierząt 
chorych lub rannych leczeniu, bezpośrednio po ich przyjęciu oraz przeprowadzanie obligatoryjnie zabiegów 
sterylizacji lub kastracji przyjętych do schroniska zwierząt, za wyjątkiem tych, u których istnieją 
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane będzie poprzez:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące na podstawie zgłoszeń właścicieli, zarządców 
nieruchomości oraz innych osób mieszkających w gminie,

2) przeprowadzanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji, których celem będzie ograniczenie populacji tych 
zwierząt,

3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących i w razie zaistnienia takiej konieczności 
finansowanie leczenia tych zwierząt,

4) dokarmianie w okresie jesienno-zimowym we wskazanych przez mieszkańców lub pracowników U.G. 
miejscach ich potencjalnego przebywania.
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3. Odławianie bezdomnych zwierząt:

1) koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych w ust. 3,

2) odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy będzie realizowane w sposób ciągły, po otrzymaniu 
zgłoszenia lub realizowane będzie z częstotliwością wynikającą z potrzeb. Czynności związane 
z wyłapywanie bezdomnych zwierząt będą wykonywane w sposób humanitarny, nie stwarzający zagrożenia 
dla ich życia i zdrowia z zachowaniem ostrożności, bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) wyłapywanie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez firmę F.U.H. „OSKAR” Sławomir Gizler 
z siedzibą w Oleśnie posiadającą stosowne zezwolenie lub pracowników schroniska wymienionego 
w ust. 1 pkt. 1),

4) zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma 
możliwości ustalenia ich właściciela lub osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały będą 
przekazywane do gospodarstwa, o którym mowa w ust. 7.

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt realizowana będzie 
poprzez:

wykonywanie obowiązkowych zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych w schronisku, do 
którego zostały przekazane po upływie obowiązkowego okresu kwarantanny. Zabiegi mogą być 
wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii na zwierzętach, u których nie istnieją przeciwwskazania 
do wykonania w.w zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek zwierzęcia.

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

1) współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony zwierząt, wolontariuszami 
i osobami prywatnymi,

2) poszukiwanie nowych właścicieli przez schronisko, do którego zostało przekazane wyłapane zwierzę 
w zakresie prowadzenia działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

6. Usypianie ślepych miotów realizowane będzie poprzez:

1) poddawanie w schronisku zabiegowi usypiania ślepych miotów pochodzących od zwierząt bezdomnych 
przekazanych z terenu gminy,

2) umożliwienie usypiania ślepych miotów zwierząt posiadających właścicieli pod warunkiem złożenia przez 
właściciela zwierzęcia będącego mieszkańcem gminy, stosownego wniosku przed narodzinami lub tuż po 
i dostarczenia miotu do wskazanego przez gminę gabinetu weterynaryjnego. Usypiane mogą być wyłącznie 
zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie będzie możliwości zapewnienia im właścicieli.

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich realizowane 
będzie poprzez:

zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich poprzez umieszczenie ich w gospodarstwie 
rolnym prowadzonym przez Mokros-Projekt Jacek Mokros z siedzibą ul. Wiejska 10,  42-713 Kochanowice.

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizowane będzie poprzez:

udzielanie całodobowej pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przez lekarza weterynarii z Usługi Weterynaryjne Piotr 
Damazer, ul. Słoneczna 9, 98-355 Działoszyn.

§ 4. Źródła finansowania realizacji programu

W budżecie Gminy Konopiska zabezpieczono środki na realizację zadań własnych wynikających 
z niniejszego programu w wysokości 27.300,00 zł, w tym na:

1) odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt i poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt – 15.000,00 zł

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie i sterylizację / kastrację – 3.000,00 zł
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3) usypianie ślepych miotów – 300,00 zł

4) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – 2.000,00 zł

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 
7.000,00 zł
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UZASADNIENIE

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie jest zadaniem własnym gminy
wynikającym z art. 11 ustawy o ochronie zwierząt. Realizacja zapisów ustawy ma na celu
rozwiązanie złożonego problemu, związanego z bezdomnymi zwierzętami, spowodowanego
głównie takimi przyczynami, jak:
§ niekontrolowane rozmnażanie zwierząt,

§ porzucanie zwierząt przez właścicieli,

§ ucieczki zwierząt,

§ łatwość pozyskania zwierząt,

§ panujące mody na dane rasy zwierząt,

§ brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze

szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Określenie w drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na dany rok stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego wynikającego z
art. 11a ustawy o ochronie zwierząt.
Niniejszy Program stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zadania i zasady
zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w
obszarach ustanowionych ustawą o ochronie zwierząt jako obligatoryjne, tj.:
§ zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,

§ opieka nad wolno żyjącymi kotami,

§ odławianie bezdomnych zwierząt,

§ sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku,

§ poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

§ usypianie ślepych miotów,

§ zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie

rolnym,

§ zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt.

Wykonując przepis art. 11a ust. 7 ustawy, projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przekazano do zaopiniowania:
§ właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;

§ organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

§ dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie projektu uchwały.
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