
UCHWAŁA NR XXXI/221/2018
RADY GMINY SKARBIMIERZ

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. 
Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Skarbimierz w 2018 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/221/2018

Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 19 marca 2018 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SKARBIMIERZ W 2018 ROKU 

WPROWADZENIE 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Skarbimierz uchwały w sprawie „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz 
w 2018 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

§ 1. 

Określa się następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi; 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

§ 2. 

W ramach Programu Gmina Skarbimierz realizuje następujące zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym; 

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

§ 3. 

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1) Gminie, rozumie się przez to Gminę Skarbimierz; 

2) schronisku, rozumie się przez to schronisko dla bezdomnych zwierząt "Przytulisko Przytul Psisko" przy 
ul. Kruszyńskiej w Brzegu; 

3) organizacji społecznych, rozumie się przez to organizacje społeczne, których celem statutowym jest 
ochrona zwierząt i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

§ 4. 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w zakresie wynikającym 
z niniejszego Programu realizowane jest przez Gminę oraz przez podmiot prowadzący schronisko, przy 
współpracy ze Strażą Gminną oraz organizacjami społecznymi. 
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§ 5. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest 
poprzez: 

1) przyjmowanie i podejmowanie interwencji Policji, Straży Gminnej, oraz mieszkańców gminy w sprawach 
dotyczących bezdomnych zwierząt; 

2) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku; 

3) podejmowanie działań w zakresie poszukiwania właścicieli dla zwierząt przebywajacych w schronisku; 

4) współdziałanie z organizacjami społecznymi.

§ 6. 

1. Na terenie Gminy wprowadza się stałe interwencje wyłapywania bezdomnych zwierząt. 

2.  Gmina poprzez zgłoszenie zleca wykonawcy odłów zwierzęcia i zapewnienie mu utrzymania do czasu 
zgłoszenia się właściciela lub adopcji. 

3.  Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których 
nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela. Zwierzęta te zostaną umieszczone w schronisku. 

4.  Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

§ 7. 

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku. 

2.  Zabiegom o którym mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia 
w schronisku,z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz zwierzęta przeznaczone 
do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli. 

3. W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość sfinansowania kosztów sterylizacji lub kastracji 
zwierzęcia przez Gminę dla: 

1) osób, które znalazły i przygarnęły bezdomne zwierzę z jej terenu; 

2) osób adoptujących zwierzę ze schroniska.

4.  Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

§ 8. 

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii po wydaniu przez niego 
opinii. 

2.  Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 
odpowiednie służby, które przewiozą je do zatwierdzonego zakładu utylizacyjnego.

§ 9. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane poprzez: 

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt przebywających w schronisku; 

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie działań zmierzających do poszukiwania 
właścicieli, którzy byliby w stanie zaadoptować bezdomne zwierzę oraz zapewnić mu należyte warunki 
bytowania; 

3) prowadzenie akcji mających na celu promocję adopcji bezdomnych zwierząt.

§ 10. 

Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez: 
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1) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w celu ustalenia miejsc, w których 
przebywają koty; 

2) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących w miejscach ich przebywania po wskazaniu społecznego 
opiekuna.

§ 11. 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizowany jest poprzez zawartą umowę z lekarzem weterynarii Panem Waldemarem Banachowskim, 
prowadzącym działalność pod nazwą WALVET w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej 12.

§ 12. 

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich 
następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa. Na gospodarstwo 
rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2018 r. wskazuje się gospodarstwo 
prowadzone przez Państwo Bożenę i Piotra Wysockich – Prędocin 39, 49-300 Brzeg.

§ 13. 

1. Na finansowanie Programu w budżecie Gminy Skarbimierz zaplanowano 109 000 zł, które przeznaczone 
zostaną na: 

1) pobyt zwierząt w schronisku, oraz opieka weterynaryjna - 105 000 zł; 

2) koszt sterylizacji i kastracji 4 000 zł.
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