
UCHWAŁA NR XLI/411/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2014 r.

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) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1987 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2014 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/411/2014

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 31 lipca 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Dobrzeń Wielki w 2014 r.

§ 1. Zakres programu

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Dobrzeń Wielki, zwany dalej Programem, dotyczy bezdomności zwierząt, w szczególności psów, kotów
i zwierząt gospodarskich oraz kotów wolno żyjących przebywających w granicach administracyjnych Gminy
Dobrzeń Wielki.

§ 2. Cel i zadania programu

1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt poprzez:

1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Dobrzeń Wielki miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) odławianie bezdomnych zwierząt;

3) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację lub kastrację oraz usypianie ślepych
miotów tych zwierząt;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

6) wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

8) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

2. Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzona będzie przy współpracy:

1) Wójta Gminy Dobrzeń Wielki za pośrednictwem Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska.
Osoba do kontaktu: Czesław Sankowski 774695524 wewn. 2; po godzinach pracy urzędu i w dni wolne od
pracy: 600036229;

2) schroniska dla zwierząt;

3) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

4) Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim;

5) Gabinetu Weterynaryjnego Doggy Dream w Opolu, ul. Niemodlińska 19/14;

6) gospodarstw rolnych zapewniających miejsca dla zwierząt gospodarskich;

7) placówek oświatowych.

§ 3. Zapewnienie zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Dobrzeń Wielki miejsca w schronisku dla
zwierząt.

Bezdomne psy i koty będą dostarczane do Schroniska Fundacji S.O.S. dla Zwierząt „Psia Chata”
w Chorzowie przez firmę PUPHW „GABI” Gabriela Bartoszek, Żędowice, ul. Dworcowa 2.

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Odławianie i transport zwierząt z terenu gminy realizowane będą przez specjalistyczną firmę.

2. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się pojazdami przystosowanymi do ich transportu;
odławianie przy pomocy urządzeń nie stwarzających zagrożenia dla ich życia
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i zdrowia.

§ 5. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację lub kastrację oraz usypianie
ślepych miotów tych zwierząt.

1. Zabiegom sterylizacji albo kastracji poddawane będą zwierzęta, które zostały odłowione
z terenu gminy, z wyłączeniem zwierząt, co do których istnieją przeciwwskazania do wykonywania powyższych
zabiegów ze względu na wiek, stan zdrowia.

2. Usypianie ślepych miotów, dla których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli.

3. Zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów mogą być przeprowadzane wyłącznie przez
lekarza weterynarii.

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

1. Zorganizowanie w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz w schronisku, do którego dostarczone będą
bezdomne zwierzęta punktu informacyjnego o adopcji zwierząt.

2. Zamieszczanie na stronie internetowej gminy zdjęć i danych dotyczących wyłapanych zwierząt.

3. Prowadzenie akcji edukacyjnych, zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.

§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie.

1. Ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące.

2. Dokarmianie kotów wolno żyjących.

3. Sterylizacja i kastracja kotów w celu zmniejszenia populacji zwierząt.

4. Zapewnienie opieki rannym i chorym kotom.

§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

1. Gmina Dobrzeń Wielki zapewni schronienie, opiekę weterynaryjną dla zwierząt gospodarskich, które
czasowo zostały odebrane właścicielowi na podstawie decyzji Wójta Gminy lub, gdy nie jest możliwe ustalenie
właściciela zwierzęcia.

2. Wskazanie gospodarstwa rolnego odbywać się będzie po konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

3. Po umieszczeniu zwierzęcia w gospodarstwie rolnym w Chróścicach, ul. Babilas 21, gmina podejmie
staranie w celu znalezienia nowego właściciela dla zwierzęcia gospodarskiego.

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt bezdomnych.

1. Gmina zawarła umowę z lekarzem weterynarii Anną Jezierską – Kupka prowadzącą Gabinet Weterynaryjny
w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 19/14, tel. 691855548 – na świadczenie usług całodobowo w zakresie opieki
weterynaryjnej.

2. Gmina zawarła umowę na odbiór padłych zwierząt z zakładem Rolniczo – Przemysłowym „FARMUTIL
HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory. W ramach umowy firma utylizacyjna zorganizuje
zbiórkę, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych.

§ 10. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

1. W ramach Programu prowadzone będą działania edukacyjne we współpracy z organizacjami społecznymi,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy
mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy lub koty,
właściwej opieki nad zwierzętami, poprzez ulotki, zajęcia edukacyjne, rozpowszechnianie informacji na stronie
internetowej gminy.

2. Informowanie mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach.

§ 11. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań objętych Programem.

1. Odławianie, transport, przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt, koszty sterylizacji
i kastracji, usypiania ślepych miotów – 22.000 zł.

2. Usługi weterynaryjne – 6.000 zł.

Id: DBB25135-4528-48DD-9A24-22BD5C1E5D09. Podpisany Strona 2



3. Koszty umieszczenia zwierząt w gospodarstwie rolnym – 5.000 zł.
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