
U C H W A Ł A   nr  XXX/ 206  /2013 

RADY  GMINY  BIERAWA 

z dnia 18 marca 2013 r. 

 

 

W sprawie przyj ęcia programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomno ści zwierz ąt 

 

 

Na podstawie art. 11a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 
959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006r. Nr 249, poz. 1830, z 2008r.  
Nr 199, poz.1227, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz.753, z 2010r. Nr 47, 
poz.278, z 2011r. Nr 230, poz.1373 oraz z 2012r. poz. 908 i poz. 985), po uzyskaniu opinii 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 18.03.2013r., Rada Gminy 
Bierawa uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
 

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania 
bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bierawa na rok 2013, w brzmieniu określonym  
w załączniku do niniejszej uchwały.  
 
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U nr 230 poz. 1373 z 2011r.), 
Rada Gminy do 31 marca kaŜdego roku zobowiązana jest do uchwalenia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na podstawie 
projektu przygotowanego przez Wójta Gminy Bierawa. 

 
Celem programu jest: 
 

Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
 
W Programie wskazano równieŜ realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków 
finansowych planowanych na ich realizację.  

 
W celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi przewiduje się realizację 
następujących zadań: 
 
 
1. Zapewnienie bezdomnym zwierz ętom miejsca w schronisku dla zwierz ąt 
 

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Bierawa będą kierowane do schroniska 
dla bezdomnych zwierząt,  w Kędzierzynie-Koźlu  na podstawie zawartego porozumienia .   
 
W schronisku, w których Gmina umieściła bezdomne zwierzęta, powinien istnieć punkt 
informacyjny wskazujący miejsce pobytu przekazanych zwierząt.  
 

Schronisko powinno posiadać aktualną umowę z lekarzem weterynarii na świadczenie 
kompleksowej obsługi weterynaryjnej nad zwierzętami przyjmowanymi i przebywającymi 
w schronisku oraz umowę z podwykonawcą na odbiór zwierząt uśpionych lub padłych 
w schronisku. 

 
 

2. Opieka nad wolno Ŝyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie  
 

Gmina otoczy opieką wolno Ŝyjące koty, pozostawiając je jednocześnie na wolności. Opieka 
będzie polegać głównie na dokarmianiu takich kotów w miejscu ich bytowania. 
Ponadto Gmina w swoich działaniach, w zaleŜności od potrzeb oraz posiadanych środków 
finansowych, uwzględni sterylizację i kastrację dojrzałych płciowo osobników, co przyczyni 
się do ograniczenia populacji tych zwierząt. 
 
Zabiegi takie wykonywać będzie lekarz weterynarii, z którym Gmina podpisze umowę.  
 
 
3. Odławianie bezdomnych zwierz ąt 
 

Odławianie zwierząt bezdomnych jest moŜliwe tylko w przypadku, gdy istnieje moŜliwość 
zapewnienia odłowionym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Odstępstwem są 
odłowione zwierzęta, które stwarzają powaŜne zagroŜenie dla ludzi lub innych zwierząt. 
 

Odławianie zwierząt będzie się odbywało na zasadach określonych rozporządzeniem 
MSWiA w spawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z dnia 26 sierpnia 
1998 r. (Dz.U. Nr 116, poz.753) - przez osoby przeszkolone w zakresie obchodzenia się ze 
zwierzętami, za pomocą specjalistycznego sprzętu, tak aby działania te nie stwarzały 
zagroŜenia dla bezpieczeństwa wykonujących je osób, jak równieŜ dla zdrowia i Ŝycia 
odławianych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 
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Transport odłowionych bezdomnych zwierząt będzie się odbywać pojazdami 
przystosowanymi do ich transportu. Podczas odławiania i transportu, w razie potrzeby będzie 
zapewniona opieka weterynaryjna. 
 

Dla odłowionych zwierząt będzie zabezpieczone miejsce w schronisku,  wyŜywienie, opieka 
weterynaryjna zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wyłapane zwierzęta 
umieszczane będą w schronisku dla zwierząt bezdomnych,  w Kędzierzynie-Koźlu. 

Zabezpieczenie miejsca w schronisku dla zwierząt będzie podyktowane kaŜdorazowo 
potrzebą zapewnienia opieki bezdomnemu zwierzęciu, które w danej chwili będzie jej 
wymagało, kierując się przede wszystkim dobrem zwierząt. 
 
 

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierz ąt w schroniskach dla zwierz ąt 
 

Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta, które zostaną 
odłowione z terenu gminy. Zabiegi przeprowadzane będą w schronisku, do którego trafią 
wyłapane zwierzęta. 
 
 
5. Poszukiwania wła ścicieli dla bezdomnych zwierz ąt 
 

W Urzędzie Gminy oraz w schronisku  załoŜony zostanie punkt informujący o moŜliwości 
adopcji znajdujących się tam zwierząt. Na stronie internetowej gminy zostaną umieszczone – 
w miarę posiadanych informacji – zdjęcia i inne dane  dotyczące wyłapanych zwierząt. 
Informacje wywieszane będą równieŜ na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach 
oraz zamieszczane w lokalnej prasie. 
 
W przypadku, gdy któryś z mieszkańców Gminy zadeklaruje, Ŝe przyjmie bezdomne zwierzę 
do swojego gospodarstwa zanim zostanie ono umieszczone w schronisku, Gmina pokryje 
100% kosztów związanych z usługą weterynaryjną (odrobaczenie, zaszczepienie). Gmina 
moŜe równieŜ zaproponować jednorazową pomoc – np. zakup budy, kojca lub karmy dla 
zaadoptowanego zwierzęcia. 
 
Gmina prowadzić będzie równieŜ akcje edukacyjne, zachęcające do zaopiekowania się 
bezdomnym psem lub kotem. Edukacja odbywać się będzie za pomocą mediów oraz przy 
okazji organizowanych festynów. 
 
 
6. Usypianie ślepych miotów  
 

W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt Gmina moŜe pokrywać koszty uśpienia 
ślepych miotów dla których nie ma moŜliwości zapewnienia nowych właścicieli. Zabieg 
przeprowadza wyłącznie wytypowany lekarz weterynarii na zlecenie Gminy. 
 
 
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia m iejsca dla zwierz ąt 

gospodarskich  
 

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, Gmina podpisze umowę  
z indywidualnym gospodarstwem rolnym (lub w razie potrzeby z kilkoma indywidualnymi 
gospodarstwami rolnymi), które spełniać będzie minimalne warunki dobrostanu i inne 
wymagania weterynaryjne, w tym konieczność izolacji umieszczanych zwierząt od 
przebywających juŜ w obiekcie. 

Zwierzęta muszą być przetransportowane do tego gospodarstwa w sposób, który nie 
naruszy ich dobrostanu, tzn. odpowiednio do tego celu przystosowanym środkiem transportu 
oraz z zapewnieniem obsługi osób posiadających stosowne przeszkolenie. 
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Zapewnienie opieki moŜe dotyczyć nie tylko pojedynczych zwierząt gospodarskich, ale 
duŜych ich grup. 
 

Do wytypowanego gospodarstwa powinny trafić wszystkie zwierzęta gospodarskie, o których 
mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, na podstawie 
decyzji wójta. Podstawą prawną do wydania decyzji wójta o umieszczeniu zwierzęcia 
gospodarskiego we wskazanym gospodarstwie osoby fizycznej jest art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
o ochronie zwierząt.  
 

Warunki dobrostanu zwierząt gospodarskich w miejscu ich przetrzymywania oraz podczas 
transportu określają następujące przepisy prawa: 

• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie 
wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt 
gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej 
(Dz.U. nr 56 poz. 344 ze zm.)., 

• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. 
w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich 
innych niŜ te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii 
Europejskiej (Dz.U. nr 116 poz. 778), 

• rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony 
zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 
64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 336 
z 20.12.2011). 

 

Osoby opiekujące się zwierzętami powinny wykazywać przyjazny stosunek do zwierząt oraz 
odpowiednią wiedzę w tym kierunku (ukończoną szkołę, szkolenie bądź doświadczenie 
w pracy ze zwierzętami). 

Osoba przyjmująca zwierzę musi zapewnić mu odpowiednie warunki bytowania, tzn. musi 
posiadać miejsce, w którym będzie utrzymywane zwierzę odpowiednie do gatunku 
zwierzęcia i jego potrzeb uwzględniając minimalne normy powierzchni, w zaleŜności od 
systemów utrzymania, np. pomieszczenia inwentarskie, wybieg. W przypadku zwierząt 
gospodarskich powinny być zachowane zasady dotyczące przemieszczeń pomiędzy 
stadami, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Osoba, która przyjmuje 
zwierzę nie moŜe być karana za naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt. 

Przekazanie zwierzęcia do wskazanego gospodarstwa osoby fizycznej odbywać się będzie 
w formie zlecenia bez wynagrodzenia, ale ze zwrotem kosztów realizacji zlecenia (art. 735 
i 742 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), 
w tym uwzględniony jest doraźny zwrot kosztów weterynaryjnych, względnie zryczałtowany 
zwrot kosztów utrzymania przez określony czas. 

 

 

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w prz ypadkach zdarze ń drogowych 
z udziałem zwierz ąt 

 

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w którym zwierzę zostaje potrącone 
i jest ranne, Gmina zleca lekarzowi weterynarii określenie, w jakim stanie jest zwierzę, czy 
nadaje się do dalszego leczenia czy teŜ do uśmiercenia w celu zakończenia cierpień. 
Gmina będzie współdziałać w tym zakresie z lekarzem weterynarii, z którym podpisze 
stosowną umowę. 

Wytypowany zakład weterynaryjny powinien posiadać zaplecze, zapewniające kilkudniowe 
leczenie stacjonarne rannym w wypadkach drogowych zwierzętom. 
Dane teleadresowe zakładu weterynarii powinny być ogłoszone w sposób zwyczajowo 
przyjęty (np. tablice ogłoszeń na terenie gminy, strona internetowa Urzędu Gminy), tak aby 
umoŜliwić dokonywanie powiadomień o zwierzętach rannych w wypadkach drogowych. 
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W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w wyniku którego potrącone 
zwierzę utraciło Ŝycie – Gmina zawiadamia podmiot odbierający padłe zwierzęta, który 
zobowiązany jest bezzwłocznie zorganizować zbiórkę, transport oraz unieszkodliwianie 
odpadów zwierzęcych odebranych z terenu gminy. 
Padłe zwierzęta z terenu gminy Bierawa odbiera firma Usługowo-Handlowa „EKOLAS” (ul. 
Sławęcicka 4, 47-246 Kotlarnia), w ramach zwartej pomiędzy stronami umowy na świadczenie 
tego typu usług.   

 
 
9. Plan znakowania zwierz ąt w gminie Bierawa  
 

Gmina moŜe zapewnić właścicielom psów i kotów dofinansowanie znakowania zwierząt, 
„chipowania”. Dofinansowanie przysługiwałoby tylko mieszkańcom Gminy Bierawa, dla 
zwierząt stanowiących ich własność, posiadających aktualną ksiąŜeczkę zdrowia zwierzęcia 
lub ksiąŜeczkę szczepień. 

Gmina Bierawa moŜe wyłonić lekarza weterynarii, z którym zawarta będzie umowa na 
dokonywanie, dofinansowywanych z budŜetu Gminy, zabiegów znakowania. 
 

 
11. Środki finansowe oraz sposób wydatkowania tych środków na realizacj ę programu 
opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ści zwierz ąt 
 

Lp.  Zadanie Jednostka 
wykonuj ąca 

Koszt / rok 
[zł]  

1. 

- umieszczenie zwierząt bezdomnych 
w schronisku dla zwierząt 

- odławiania bezdomnych zwierząt 

Schronisko, 
Urząd Gminy 3000 

2. 
- opieka nad zwierzętami pozbawionymi 
tymczasowo opieki 

Pomoc sąsiedzka, 
Społeczni 

opiekunowie 
zwierząt, 

pracownik UG 

brak nakładów  

3. 
- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt 

Schronisko, 
Urząd Gminy brak nakładów  

4. 

- usypianie ślepych miotów 

- sterylizacja i kastracja zwierząt 

- znakowanie zwierząt  
Lekarz weterynarii 1 000,00 

5. 
- umieszczenie zwierzęcia źle 
traktowanego w gospodarstwie rolnym - 
koszt leczenia i pobytu 

Urząd Gminy 1000 

6. 
- zapewnienia całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt 

Lekarz weterynarii 1 000,00 

7. - edukacja w zakresie ochrony zwierząt Urząd Gminy 1 000,00 

8. 

- umieszczenie zwierząt bezdomnych 
w gospodarstwie domowym, 
- usługa weterynaryjna (odrobaczenie, 
zaszczepienie), 
- jednorazowa pomoc – np. zakup budy, 
kojca lub karmy dla zaadoptowanego 
zwierzęcia 

Urząd Gminy 1000 

RAZEM 8 000.00 
 


