
UCHWAŁA NR V/45/19
RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2019 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 122) 
po zaopiniowaniu projektu uchwały przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i zarządców obwodów łowieckich 
Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Kamiennik w 2019 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kliś
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Załącznik do uchwały Nr V/45/19

Rady Gminy Kamiennik

z dnia 5 marca 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Kamiennik w 2019 roku.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,

2) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

3) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 
o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

4) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu 
człowieka w stanie dzikim),

5) przytulisku, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt przed oddaniem ich do schroniska 
lub adopcji,

6) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik.

2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Kamiennik za pośrednictwem pracownika Urzędu Gminy 
współpracującym w tym zakresie z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w Nysie.

3. Wykonawcami programu są:

1) Wójt Gminy za pośrednictwem samodzielnego stanowiska ds. rady gminy i rolnictwa,

2) Schroniska dla zwierząt w miejscowościach Paryż 7 a, Antoniów 1, Bytom Miechowice ul. Łaszczyka 18

3) policja i straż pożarna,

4) dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie gminy Kamiennik,

5) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt współpracujące z urzędem gminy.

Rozdział 2.
CEL WPROWADZENIA PROGRAMU

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik oraz 
zapewnienie właściwej opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Realizacja Programu obejmuje następujące zadania:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kamiennik opieki oraz miejsca w schronisku dla 
zwierząt,

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kamiennik,

4) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację, kastrację i usypianie ślepych miotów,

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

6) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Kamiennik pozbawionych właściwej opieki,
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7) edukację mieszkańców Gminy Kamiennik w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania 
zwierząt.

Rozdział 3.
REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kamiennik opieki oraz miejsca w schronisku dla 
zwierząt według następujących zasad:

1) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kamiennik i zapewnienie im należytej opieki poprzez:

a) odławianie zwierząt za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia 
i życia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia, transport, opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami realizowane są przez firmę P.U.P.H.W. „GABI” Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 
Żędowice,

b) umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku zgodnie z podpisaną umową tj.:

- Fundacja Mali Bracia św. Franciszka Paryż 7a, 46-034 Domaradz,

- Fundacja S.O.S dla Zwierząt Antoniów 1, 41-508 Chorzów,

- Schronisko dla Bezpańskich Zwierząt, 41-900 Bytom-Miechowice, ul. Łaszczyka 18.

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom, do czasu przekazania 
ich do schroniska lub zainteresowanym nowym właścicielom poprzez:

a) współpracę z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Stanisławem Skowronem, ul. T. Kościuszki 6c, 48-388 
Kamiennik,

b) zakup przez Gminę pożywienia dla bezdomnych zwierząt,

c) współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i osobami fizycznymi,

d) zapewnienie tymczasowego schronienia do czasu przekazania ich do schroniska lub nowym właścicielom 
w Przytulisku dla Zwierząt mieszczącym się w Kamienniku przy ul. T. Kościuszki 20.

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie realizowane będzie według 
następujących zasad:

1) zakup karmy dla wolno żyjących kotów,

2) koty wolno żyjące, bytują głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, budynkach gospodarczych, są 
elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). 
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie prowadzone będzie w miejscach ich 
przebywania każdorazowo po zgłoszeniu takiej potrzeby przez sołtysów poszczególnych sołectw oraz 
współpracę w tym zakresie z podmiotami społecznymi w tym osobami fizycznymi i organizacjami 
pozarządowymi.

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kamiennik będzie miało charakter:

1) stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu Gminy o błąkających się zwierzętach bezdomnych, 
w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, czynności 
takie podejmowane będą po dokonaniu zgłoszenia do Urzędu Gminy pod nr telefonu: 77 431 21 35 wew. 11,

2) okresowy, na określonych obszarach Gminy w razie stwierdzenia takiej konieczności przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii lub Wójta Gminy Kamiennik na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców 
Gminy, akcja odławiania bezdomnych zwierząt będzie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
komunikatów na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz na 
stronie internetowej Urzędu na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia odławiania 
bezdomnych zwierząt.

§ 6. 1. Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację psów 
i kotów oraz usypianie ślepych miotów realizowane będzie przez gminę i schronisko poprzez:

1) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji przy 
pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli,
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2) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji na zasadach ustalonych ze schroniskiem, do 
którego zwierzę zostanie oddane.

2. Gmina pokrywa w 100% koszty sterylizacji i leczenia bezdomnych zwierząt przebywających w Przytulisku 
dla Zwierząt na terenie Gminy Kamiennik.

3. Zabiegi określone w ust. 2 realizowane będą przez lekarza weterynarii, z którym Gmina zawrze w miarę 
potrzeby umowę na dokonanie zabiegu sterylizacji bezdomnych zwierząt oraz na opiekę lekarską.

4. Na warunkach określonych w umowie, Gmina pokrywa 100% kosztów wykonania zabiegu lekarzowi 
weterynarii, na podstawie wystawionego przez niego rachunku.

5. Po przeprowadzonym zabiegu zwierzęta wrócą do Przytuliska dla Zwierząt bądź trafią do adopcji.

§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
będzie realizowane poprzez współpracę z lek. wet. Jackiem Oparą – Przychodnia Weterynaryjna Bernardyn 48-303 
Nysa ul. Lelewela 2.

§ 8. Opiekę nad zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Kamiennik pozbawionymi właściwej opieki 
zapewnia się w indywidualnym gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Szklary nr domu 14.

§ 9. 1. Edukacja mieszkańców gminy Kamiennik w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego 
traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:

1) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia do treści programowych 
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich 
prawidłową opieką,

2) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy przy współudziale 
organizacji pozarządowych na temat humanitarnego traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego zachowania 
się w stosunku do obcego zwierzęcia.

2. Prowadzenie kampanii uświadamiającej mieszkańcom, że decyzja o nabyciu zwierzęcia wymaga dużej 
odpowiedzialności.

3. Prowadzenie kampanii nawołującej do sprzątania po swoim psie, poprzez uświadomienie mieszkańcom, że 
posiadanie zwierzęcia to nie tylko przyjemność, ale także obowiązek. Kampania ta ma na celu zwrócenie uwagi 
mieszkańcom na problem zanieczyszczania psimi odchodami ulic, chodników i skwerów.

Rozdział 4.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU

§ 10. 1. Program finansowany jest z budżetu Gminy Kamiennik na 2019 rok.

2. Przewidywana wysokość środków w 2019 roku kształtuje się na poziomie 15.000 zł

3. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną m.in. na bieżące odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizację, 
usypianie ślepych miotów, opiekę i obsługę weterynaryjną, zakup pożywienia oraz działania informacyjne 
i edukacyjne, z wyszczególnieniem w poniższym zestawieniu:

Lp. Rodzaj czynności Kwota w zł
1. Odławianie, transport, przekazanie do schroniska, usypianie ślepych miotów 12.000
2. Usługi weterynaryjne, zakup pożywienia 2.700
3. Działania informacyjne i edukacyjne 300
Razem: 15.000
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