UCHWAŁA NR VIII/44/19
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Niemodlin.
Na podstawie art. 11a ust. 1, 2 oraz 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 122), po zasięgnięciu opinii właściwego powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Niemodlin oraz dzierżawców
lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Niemodlin, Rada Miejska w Niemodlinie
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Niemodlin stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący Rady:
B. Wajman
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Załącznik do uchwały Nr VIII/44/19
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 25 marca 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmny
Niemodlin
Podstawę prawną podjęcia przez Radę Miejską w Niemodlinie uchwały w sprawie Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin stanowi
art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Niniejszy Program ma zastosowanie do
wszystkich zwierząt bezdomnych, jak również kotów wolno żyjących.
W sposób szczególny dotyczy on psów, z tego względu, że skala ich bezdomności jest na terenie Gminy
Niemodlin największa.
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin;
2) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Niemodlin;
3) Urzędzie Miejskim, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Niemodlinie;
4) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Niemodlinie.
§ 2. 1. Wykonawcami Programu są:
1) Gmina;
2) podmiot z którym Gmina zawarła umowy na:
a) zabieranie bezdomnych zwierząt z jej terenu i przejęcie opieki nad nimi poprzez umieszczenie ich
w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
b) świadczenie usług weterynaryjnych i sprawowanie całodobowej opieki,
3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt we współpracy z organami Gminy;
4) wskazany właściciel gospodarstwa rolnego.
2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni właściwy wydział Urzędu
Miejskiego we współpracy ze Strażą Miejską. Wydział współpracuje w zakresie realizacji Programu z organami
inspekcji weterynaryjnej i samorządem lekarsko-weterynaryjnym.
§ 3. 1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy.
2. Gmina
w celu
stworzenia
godnych
warunków
egzystencji
bezdomnym
zwierzętom,
w ramach posiadanych środków finansowych na ten cel, wypełniając jednocześnie ustawowy obowiązek,
ustanawia następujące priorytety:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki, w tym miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz
odławianie bezdomnych zwierząt;
2) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi poprzez ich dokarmianie;
3) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację; dotyczy to także kotów wolno
żyjących;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy;
5) usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt;
6) wskazanie gospodarstwa rolnego, które zapewnieni miejsce zwierzętom gospodarskim;

Id: B8788C4C-57C6-4241-AC03-D6427F02F44B. Podpisany

Strona 1

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom w przypadkach, w których zostały one ranne
w wyniku zdarzeń drogowych;
8) prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu właściwej opieki nad zwierzętami oraz niekontrolowanego
rozrodu, skierowanych do mieszkańców Gminy.
§ 4. 1. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. W tym celu zawarła
umowę z Gminą Nysa w sprawie wspólnego prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego na
terenie Gminy Nysa we wsi Konradowa. Bezdomne zwierzęta umieszczane są w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Konradowej nr 2, Gmina Nysa.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy prowadzone jest przez pracowników schroniska,
o którym mowa w ust. 1 według zasad określonych w ust. 5, na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Gminę.
3. Odławianiem objęte są bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, dla których nie ma możliwości
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której dotychczas pozostawały, w szczególności chore lub
zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi lub innych zwierząt.
4. Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 Gmina zapewnia dalszą opiekę odłowionym bezdomnym
zwierzętom. Adres podmiotu z którym zawarto umowę zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.
5. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do odławiania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także
nie zadaje im cierpienia.
6. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego
i humanitarnego przewozu zwierząt.
§ 5. 1. Koty wolno żyjące są zwierzętami, którym nie należy utrudniać bytowania w danym miejscu. Należy
stwarzać im odpowiednie warunki bytowania w miejscu ich przebywania, co powinno polegać m.in. na
prowadzeniu ich dokarmiania oraz kontroli stanu zdrowotności i liczebności tych zwierząt.
2. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:
1) dokarmianie oraz dostarczanie wody pitnej do miejsc
i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących;

ich

przebywania

poprzez

zakup

2) współdziałanie w realizacji powyższych zadań z organizacjami społecznymi;
3) edukację mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi.
3. Gmina, przeprowadza sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących, co przyczyni się do ograniczenia
populacji tych zwierząt. Zabiegi te wykonywane są przez lekarza weterynarii na podstawie umowy zawartej przez
Gminę z lekarzem weterynarii prowadzącym Gabinetem Weterynaryjnym "STAN-VET" Niemodlin ul. Opolska 4,
po uprzednim potwierdzeniu przez pracownika właściwego wydziału Urzędu Miejskiego faktu, iż skierowany na
ww. zabieg kot jest faktycznie zwierzęciem wolno żyjącym.
§ 6. Gmina
realizuje
obligatoryjną
sterylizację
albo
kastrację
bezdomnych
w schronisku dla bezdomnych zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.

zwierząt,

§ 7. 1. W celu znalezienia właścicieli dla bezdomnych zwierząt (adopcja), Gmina w szczególności:
1) informuje mieszkańców Gminy o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych pochodzących z jej terenu, które
zostały przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt;
2) nawiązuje współpracę z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla
bezdomnych zwierząt.
2. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt odbywa się między innymi poprzez:
1) podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie;
2) informowanie członków organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 o zwierzętach bezdomnych z terenu
Gminy, które aktualnie znajdują się w schronisku dla zwierząt i mogą zostać zaadoptowane przez nowych
właścicieli.
§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
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1) usypianie ślepych miotów może wykonać wyłącznie lekarz weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt
lub zakładzie leczniczym dla zwierząt;
2) fakt i przyczyna uśpienia ślepych miotów odnotowywana jest w ewidencji prowadzonej przez Gminę;
3) zwierzę usypiane traktowane musi być łagodnie, a sam zabieg powinien być wykonywany przez lekarza
weterynarii w sposób humanitarny i dopuszczony przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, tj.:
poprzez podanie narkozy, a następnie środka usypiającego podanego dożylnie;
4) zwłoki zwierząt uśpionych muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie
służby do tego przeznaczone.
2. Zabiegi usypiania ślepych miotów, wykonywane poza schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
przeprowadzane są przez lekarza weterynarii prowadzącego Gabinet Weterynaryjny „STAN-VET” Niemodlin, ul.
Opolska 4, na podstawie umowy zawartej przez Gminę.
3. Zwłoki zwierząt poddanych eutanazji oraz zwierząt, które nie przeżyły mimo udzielonej pomocy
weterynaryjnej, utylizowane są za pośrednictwem ww. Gabinetu Weterynaryjnego. Dotyczy to przypadków,
w których zgon nastąpił w tym Gabinecie. Natomiast ujawnione zwłoki zwierząt bezdomnych lub zwłoki zwierząt
poddanych eutanazji poza gabinetem weterynaryjnym, tj. w przypadkach nie cierpiących zwłoki, utylizowane są
przez FIRMĘ HANDLOWO-USŁUGOWĄ „EKOLAS” z siedzibą przy ul. Sławięcickiej 4, 47-246 Kotlarnia,
z którą Gmina zawarła umowę w zakresie usuwania martwych zwierząt i produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego.
§ 9. 1. Zapewnia się miejsce dla zwierząt gospodarskich, odebranych ich właścicielom,
w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez lekarza weterynarii Pana Mateusza Stankiewicza, które znajduje się
w Budzieszowicach nr 10B, 48-316 Łambinowice.
2. Przekazanie zwierzęcia do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust. 1, poprzedzone powinno być:
1) zbadaniem zwierząt przez lekarza weterynarii i wydaniem opinii o ich stanie zdrowia;
2) dokonaniem uzgodnień z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opolu.
3. Po umieszczeniu zwierząt w gospodarstwie, Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego
właściciela dla tych zwierząt.
§ 10. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt i w tym celu zawarła umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług
całodobowych. Usługi te świadczy Gabinet Weterynaryjny "STAN-VET" Niemodlin ul. Opolska 4.
§ 11. 1. Gmina, w ramach realizacji Programu, prowadzi działania edukacyjne w zakresie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzętami, w szczególności poprzez:
1) propagowanie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz znaczenia czipowania zwierząt jako
jednej z podstawowych metod walki z bezdomnością;
2) propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt;
3) propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;
4) uświadamianie mieszkańcom skutków niekontrolowanego rozrodu zwierząt domowych oraz ich porzucania;
5) uświadamianie znaczenia adopcji bezdomnych zwierząt jako alternatywy dla nabywania zwierząt z hodowli;
6) uświadamianie konsekwencji prawnych porzucania zwierząt oraz niezgodnego z prawem rozmnażania i braku
kontroli nad rozrodem zwierząt.
2. Działania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 prowadzone są w szczególności poprzez:
1) zamieszczanie artykułów o stosownej treści na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej;
2) organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej prowadzonych przez członków organizacji
społecznych oraz członków Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami;
3) podejmowanie współpracy z jednostkami i instytucjami zajmującymi się edukacją dzieci i młodzieży,
w szczególności jednostkami oświatowymi oraz instytucjami kultury.
§ 12. W ramach realizacji Programu, Gmina współpracuje z:
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1) Gabinetem Weterynaryjnym „STAN-VET” Niemodlin, ul. Opolska 4, w zakresie:
a) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
b) usypiania ślepych miotów,
c) sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt;
2) gospodarstwem rolnym prowadzonym przez lekarza weterynarii Pana Mateusza Stankiewicza, które znajduje
się w Budzieszowicach nr 10B, 48-316 Łambinowice;
3) Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej nr 2, Gmina Nysa;
4) organizacjami i stowarzyszeniami, których statutowym zadaniem jest ochrona zwierząt,w szczególności
z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (TOZ) w Polsce Oddział w Opolu, ul. Katedralna 6/4, 45-007 Opole,
głównie w zakresie:
a) prowadzenia interwencji w przypadkach zgłoszonych przez TOZ,
b) udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom w przypadkach zgłoszonych przez TOZ,
c) dokarmiania, sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących wskazanych przez TOZ.
§ 13. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób wydatkowania tych
środków przedstawia załącznik do Programu.
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Załącznik do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Niemodlin
Wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin oraz sposobu
wydatkowania tych środków.

Lp.
1.

2.

Nazwa zadania:
zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom, w tym miejsca
w schronisku dla bezdomnych zwierząt
oraz odławianie bezdomnych zwierząt
1)zapewnienie opieki nad kotami wolno
żyjącymi poprzez ich dokarmianie,
2)sterylizacja/kastracja kotów wolno

żyjących
3.

ograniczanie populacji bezdomnych
zwierząt poprzez sterylizację/kastrację

4.

poszukiwanie właścicieli dla
bezdomnych zwierząt
usypianie ślepych miotów

5.
6.
7.

8.

wskazanie gospodarstwa rolnego, które
zapewnieni miejsce zwierzętom
gospodarskim
zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej zwierzętom
w przypadkach, w których zostały one
ranne w wyniku zdarzeń drogowych
prowadzenie działań edukacyjnych
z zakresu właściwej opieki nad
zwierzętami oraz niekontrolowanego
rozrodu, skierowanych do mieszkańców
Gminy
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Wysokość środków
Sposób wydatkowania:
finansowych w zł:
32.000,00
na podstawie zawartej umowy,
na podstawie faktur VAT
1)500,00

1)zakup karmy przez gminę,
2)na

2)4.000,00

-

bez ponoszenia
kosztów
50,00
2.000,00
3.000,00

bez ponoszenia
kosztów

podstawie
zawartej
umowy, na podstawie faktur
VAT
w ramach zawartej umowy
(wliczone
w koszty
przekazania
zwierząt
do
schroniska)
bez ponoszenia kosztów
na podstawie zawartej umowy,
na podstawie faktur VAT
w ramach zawartej umowy
na podstawie zawartej umowy,
na podstawie faktur VAT
bez ponoszenia kosztów
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