
UCHWAŁA NR XVIII/113/12
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2012 roku. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U z 2003 r. Nr 106, 
poz.1002 z późn.zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Oleśnica w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Jacenty Kawecki
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/113/12 

Rady Gminy Oleśnica 

z dnia 29 marca 2012 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Oleśnica w 2012 roku 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Oleśnica, 

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Oleśnica, jako jednostkę organizacyjną przy pomocy 
której Wójt Gminy Oleśnica wykonuje zadania z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt, 

3) Schronisku – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych 
w Uciechowie, Os. Białe 7, 58 – 203 Dzierżoniów, z którym Gmina Oleśnica podpisała umowę na sprawowanie 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 

4) 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, 

5) 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, 

6) kotach wolno żyjących – rozumie się przez to koty urodzone lub żyjące na wolności w stanie dzikim, 

7) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2012 roku, 

8) organizacjach społecznych – należy przez to rozumieć organizacje, których celem statutowym jest ochrona 
zwierząt, współpracujące z Urzędem Gminy Oleśnica. 

§ 2. 1. Koordynatorem Programi jest Wójt Gminy Oleśnica. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) Urząd, 

2) Schronisko, 

3) organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt. 

Rozdział 2 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica oraz opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami. 

2. Zadania priorytetowe Programu obejmują: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Oleśnica, 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 
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4) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastarację, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

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

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

9) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów. 

Rozdział 3 

ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 

§ 4. 1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Oleśnica zapewniana jest przez: 

1) Schronisko, które zgodnie z podpisaną umową z Gminą Oleśnica przyjmuje bezdomne zwierzęta, 
zapewnia ich utrzymanie w czystości, zakup karmy, całodobową opiekę weterynaryjną, znakowanie zwierząt 
oraz poszukuje nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

2) przedsiębiorcę, z którym Gmina podpisała umowę na wyłapywanie (odławianie) bezdomnych zwierząt, 
dowóz do lekarza weterynarii oraz znakowanie (czipowanie) bezdomnych zwierząt, 

3) gospodarstwo rolne wskazane przez Wójta, położone w miejscowości Wszechświęte, jako gospodarstwo 
zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich, 

4) organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 

5) Urząd Gminy Oleśnica. 

2. Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi 
zwierzętami określa odrębna uchwała Rady Gminy. 

3. Odłowione (wyłapane) bezdomne zwierzęta przewożone są do Schroniska, a w przypadku zwierząt 
rannych również do lekarza weterynarii celem przeprowadzenia niezbędnych zabiegów weterynaryjnych. 

4. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którymj mowa w § 4 ust.1 
pkt.3. 

5. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewniana 
jest poprzez zawarcie stosownej umowy z zakładem leczniczym, do którego zwierzęta dostarczane są przez 
przedsiębiorcę w oparciu o umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 4 

SPRAWOWANIE OPIEKI NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI 

§ 5. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie zapewnia Urząd Gminy 
Oleśnica poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom, którzy zadeklarują pisemnie w Urzędzie Gminy chęć 
sprawowania opieki nad wolno żyjącymi kotami, 

2) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących skierowania zwierząt na leczenie, 

3) bieżącą współpracę z organizacjami społecznymi w zakresie obejmującym zarówno dokarmianie jak 
i poszukiwanie nowych właścicieli. 

Rozdział 5 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 6. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację realizowane jest przez: 

1) Schronisko, 

2) Urząd poprzez: 

a) wydawanie, w zależności od potrzeb, opiekunom kotów wolno żyjących skierowań na zabiegi sterylizacji 
i kastaracji w zakładzie leczniczym dla zwierząt, 
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b) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli zwierząt, a w szczególności psów i kotów do wykonywania 
zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, 

3) organizacje społeczne poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli zwierząt, a w szczególności 
psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt. 

§ 7. Schronisko, w odniesieniu do psów przyjmowanych z terenu Gminy Oleśnica na podstawie podpisanej 
umowy, przeprowadza obligatoryjnie ich sterylizację albo kastrację. 

Rozdział 6 

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli realizowane jest przez: 

1) Schronisko, z którym Gmina podpisała umowę, 

2) Urząd poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, 

3) organizacje społeczne poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

Rozdział 7 

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych może nastąpić zgodnie z zasadami określonymi 
w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i realizowane będzie przez zaklad leczniczy, 
z którym Gmina Oleśnica podpisze umowę na dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów. 

2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla 
nich właścicieli, lub chore bezdomne, które uzna lekarz weterynarii że nie rokują nadziei na wyzdrowienie 
a dalsze ich życie przysporzyło by cierpienie i ból. 

Rozdział 8 

ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE ZWIERZĄT 

§ 10. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów realizują: 

1) Schronisko poprzez obligatoryjne czipowanie zwierząt przyjmowanych z terenu Gminy Oleśnica, 

2) Urząd Gminy Oleśnica poprzez: 

a) prowadzenie akcji bezpłatnego czipowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie 
Gminy Oleśnica oraz bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Oleśnica przebywających pod opieką 
organizacji społecznych, 

b) prowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej o elektronicznym znakowaniu zwierząt. 

§ 11. Urząd Gminy Oleśnica pokrywa w 100 % koszty elektronicznego znakowania zwierząt, a w 
szczególności psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Oleśnica na następujących 
zasadach: 

1) zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie usług elektronicznego znakowania 
zwierząt; 

2) właściciel zwierzęcia, w celu skorzystania z usługi czipowania, zgłasza się do zakładu leczniczego, 
z którym Gmina podpisała umowę, wypełnia wniosek o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania 
zwierzęcia na koszt Gminy, wyrażając pisemnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 
wynikających z realizacji Programu. W przypadku psów wymagane jest dodatkowo okazanie aktualnego 
dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie, 

3) Urząd Gminy Oleśnica dokonuje zapłaty za wykonanie usługi przez zakład leczniczy, zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w pkt.1. 

Rozdział 9 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 12. Działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich 
humanitarnego traktowania, czipowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz adopcji bezdomnych 
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zwierząt prowadzi Urząd Gminy Oleśnica we współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym 
celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

Rozdział 10 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 13. 1. Wysokość oraz sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 
w 2012 roku określa tabela stanowiąca załącznik do niniejszego Programu. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1, wydatkowane będą na świadczenie usług i dostaw, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
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Załącznik do 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Olesnica w 2012 roku 

 
Lp.

 
Wysokość środków 

przeznaczonych na realizację 
Programu w 2012 roku 

wyrażona w zł 

Sposób wydatkowania środków – 
określenie nazwy usługi 

Wysokość środków 
przewidywanych w budżecie Gminy 

na usługę wyrażona w zł 

Umowa na wyłapywanie (odławianie) 
bezdomnych zwierząt 

53.000,00 

Umowa na sprawowanie opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami zawarta ze 
Schroniskiem 

55.000,00 

Umowa na usługi weterynaryjne, 
w tym: 
- przeprowadzenie niezbędnych 
zabiegów weterynaryjnych, 
- znakowanie (czipowanie) zwierząt 

35.000,00 

Edukacja mieszkańców 7.000,00 

1. 140.000 
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