
UCHWAŁA NR XX/146/2020 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierawa w roku 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 11a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638), Rada Gminy Bierawa uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierawa w roku 2020”, w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 
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Załącznik do uchwały Nr XX/146/2020 

Rady Gminy Bierawa 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BIERAWA W ROKU 2020 

Rozdział 1. 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 1. 1.  Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Bierawa będą kierowane do schroniska prowadzonego 
przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu z którym Gmina Bierawa zawarła umowę 
w sprawie powierzenia własnych zadań z zakresu ochrony zwierząt. 

2. Do podstawowych form opieki świadczonej przez schronisko dla bezdomnych zwierząt należy przede 
wszystkim zabezpieczenie zwierzętom bezpiecznego schronienia, pożywienia, podstawowej opieki 
weterynaryjnej oraz pomoc w znalezieniu nowych opiekunów. 

Rozdział 2. 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 2. 1.  Gmina otoczy opieką wolno żyjące koty, pozostawiając je jednocześnie na wolności. Opieka 
będzie polegać przede wszystkim na dokarmianiu takich kotów w miejscu ich bytowania, jak również 
w razie potrzeby wyposaży te miejsca w odpowiednie zadaszenia chroniące przed opadami deszczu oraz 
śniegu, jak również zapewni ich ochronę przed mrozami. 

2. Ponadto Gmina w swoich działaniach, w zależności od posiadanych środków finansowych, uwzględni 
sterylizację i kastrację, co przyczyni się do ograniczenia populacji tych zwierząt. 

3. Zabiegi, o których mowa w ust. 2 wykonywać będzie lekarz weterynarii na zlecenie Gminy Bierawa, 
w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych. 

Rozdział 3. 
Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 3. 1.  Odławianie zwierząt bezdomnych jest możliwe tylko w przypadku zapewnienia odłowionym 
zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Odstępstwem są zwierzęta, które stwarzają poważne 
zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się w sposób humanitarny na zasadach określonych 
w przepisach w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. 

3. Transport odłowionych bezdomnych zwierząt będzie się odbywać pojazdami przystosowanymi do ich 
transportu. Podczas odławiania i transportu, w razie potrzeby będzie zapewniona opieka weterynaryjna, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Rozdział 4. 
Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt 

§ 4. Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta, które zostaną odłowione 
z terenu Gminy Bierawa. Zabiegi przeprowadzane będą w schronisku do którego trafią odłowione zwierzęta. 

Rozdział 5. 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 5. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Gminę 
Bierawa poprzez: 

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Gminy Bierawa tj. przez 
stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczenie zdjęć 
i informacji dotyczących tych zwierząt na tej stronie; 

2) prowadzenie za pomocą mediów akcji edukacyjnych zachęcających do adopcji bezdomnego zwierzęcia. 
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2. Działania określone w ust. 1 prowadzone będą niezależnie od działań podejmowanych w tym zakresie 
przez schronisko. 

3. W przypadku, gdy  któryś z mieszkańców Gminy Bierawa zadeklaruje, że przyjmie bezdomne zwierzę 
do swojego gospodarstwa zanim zostanie ono umieszczone w schronisku, Gmina Bierawa może pokryć 
100% kosztów związanych z usługą weterynaryjną (w tym min.: odrobaczenie, sterylizacja, kastracja) oraz 
może również przyznać jednorazową pomoc w postaci zakupu budy, kojca czy karmy dla zaadoptowanego 
zwierzęcia. 

Rozdział 6. 
Usypianie ślepych miotów 

§ 6. W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt Gmina Bierawa może pokrywać koszty uśpienia 
ślepych miotów, dla których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli. 

2. Zabieg uśpienia może przeprowadzić wyłącznie wytypowany lekarz weterynarii na zlecenie Gminy. 

Rozdział 7. 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 7. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które: 

1) zostały czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Wójta Gminy Bierawa; 

2) zostały odłowione jako zwierzęta bezdomne 

- wskazuje się gospodarstwo rolne w Dziergowicach przy ul. Kozielskiej 47, jako gospodarstwo rolne 
zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich, spełniające wszystkie warunki dobrostanu i inne 
wymagania weterynaryjne, w tym konieczność izolacji umieszczanych zwierząt od pozostałych. 

Rozdział 8. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt 

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzań drogowych z udziałem 
zwierząt  realizowane jest w ramach zawartej umowy z lekarzem weterynarii Janem Piskoń – Gabinet 
Weterynarii na podstawie podpisanej umowy. 

Rozdział 9. 
Środki finansowe oraz sposób wydatkowania tych środków na realizację programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

§ 9. Środki finansowe w budżecie Gminy Bierawa na 2020 rok w wysokości 8 000 zł przeznaczone na 
realizację zadań wynikających z niniejszego programu, wydatkowane będą wg występujących potrzeb, 
w szczególności na: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) sterylizację i kastrację zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) utrzymanie zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych w udziałem 
zwierząt; 

9) zakup budy, kojca lub karmy (na podstawie § 5 ust. 3 Programu); 

10) edukację mieszkańców Gminy Bierawa w zakresie opieki nad zwierzętami.
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