UCHWAŁA NR XIX/188/20
RADY GMINY BOBROWNIKI
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w roku 2020"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 122, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1123),
Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie gminy Bobrowniki w roku 2020", w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki
mgr inż. Adam Nocuń

Id: EDA9B403-5377-447C-BC06-75F085B01B25. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/188/20
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 lutego 2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Bobrowniki w 2020 roku.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Bobrowniki zwanym dalej „Programem”, są objęte zwierzęta bezdomne w tym koty wolno żyjące, przebywające
w granicach administracyjnych Gminy Bobrowniki.
2. Ilekroć w programie mowa o:
1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Bobrowniki.
2) Właścicielu zwierząt — należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Bobrowniki, posiadającą
zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale.
3) Zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, na terenie Gminy, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza.
4) Zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 2 pkt l ustawy
z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017, poz. 2132).
5) Kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od
człowieka urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim), na terenie Gminy.
6) Zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka na terenie Gminy, a nie ma możliwości ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
3. Realizatorami Programu są:
1) Urząd Gminy Bobrowniki, przy współpracy z:
a) Policją, poprzez egzekwowanie przestrzegania prawa, w szczególności przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt
domowych, ustawy o ochronie zwierząt
b) podmiotami świadczącymi usługi w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy,
z którymi Gmina ma podpisaną, aktualną umowę w zakresie wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt
c) właścicielami, administratorami lub zarządzającymi schroniskami, z którymi Gmina ma podpisaną, aktualną
umowę na umieszczanie bezdomnych zwierząt
d) lekarzami weterynarii lub lecznicami, z którymi Gmina ma podpisaną, aktualną umowę w zakresie
całodobowej opieki na wypadek zdarzeń drogowych
2) Placówki oświatowe, poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach informacyjnych i edukacyjnych wśród
mieszkańców Gminy.
3) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą.
§ 2. Cele Programu
Program ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieki nad bezdomnymi
zwierzętami poprzez:
1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
2) Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
3) Humanitarne odławianie bezdomnych zwierząt
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4) Obligatoryjną sterylizacje lub kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt
5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
6) Usypianie ślepych miotów, w przypadkach uzasadnionych
7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
8) Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
9) Plan sterylizacji i kastracji zwierząt w gminie przygotowany z uwzględnieniem poszanowania praw właścicieli
zwierząt lub osób sprawujących opiekę nad zwierzętami
§ 3. Zakres realizacji Programu
Program obejmuje wszelkie działania Gminy mające na celu realizację założonych celów poprzez:
1) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
2) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
3) Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
4) Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, a także sterylizację i kastrację
zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką
zwierzęta pozostają
5) Współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności
zwierząt
6) Inne działania służące osiągnięciu założonych w programie celów
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności
1. W celu zapewnienia należytej opieki nad bezdomnymi zwierzętami, na terenie Gminy będzie prowadzone
w miarę możliwości finansowych wyłapywanie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów.
2. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Bobrowniki podlegają stałemu odłowieniu, po wcześniejszym
zgłoszeniu przez mieszkańców Gminy i potwierdzeniu tej informacji przez sołtysa sołectwa. Zgłaszający
zobowiązany jest do udzielenia niezbędnych informacji mogących pomóc w identyfikacji i wyłapaniu oraz
ewentualnym ustaleniu właściciela zwierzęcia.
3. Odławianie zwierząt z terenu gminy Bobrowniki realizowane będzie przez Fundację S.O.S dla Zwierząt
z siedzibą w Chorzowie (41-508), przy ul. Antoniów 1, na podstawie umowy zawartej z Gminą.
4. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną przewiezione, w celu ich dalszej opieki, do schroniska dla
bezdomnych zwierząt mieszczącego się w Chorzowie (41-508) przy ul. Antoniów 1, prowadzonego przez
Fundację S.O.S dla Zwierząt, które spełnia wymogi określone odrębnymi przepisami oraz posiada stosowną
umowę z Gminą (dalej: Schronisko).
5. W przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, skutkujących koniecznością udzielenia
pomocy weterynaryjnej, Gmina zapewni opiekę nad zranionymi lub chorymi zwierzętami w ramach umowy
zawartej z Fundacją S.O.S dla Zwierząt prowadzącą schronisko, która posiada umowę z lecznicą.
6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizowane będzie poprzez
organizowanie akcji informacyjnych zachęcających do adopcji bezdomnych zwierząt. Akcje informacyjne
realizowane będą przez Gminę, Schronisko oraz organizacje pozarządowe.
7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy, w tym ich dokarmianie, realizowane
będzie poprzez podejmowanie interwencji oraz zakup karmy i jej przekazywanie zarejestrowanym opiekunom
społecznym. Zadania te realizowane będą również przez organizacje pozarządowe.
8. Osoba pełniąca funkcję tzw. opiekuna społecznego, która zamierza opiekować się kotami wolno żyjącymi,
zobowiązana jest złożyć do Urzędu Gminy Bobrowniki deklarację zawierającą imię i nazwisko, adres
zamieszkania, nr telefonu, informację na temat miejsca przebywania zwierząt, ich liczby i formy sprawowanej
opieki oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla
potrzeb realizacji Programu.
§ 5. Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
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W schronisku dla zwierząt przeprowadzane są zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt przyjętych z terenu
gminy Bobrowniki, chyba że lekarz weterynarii sprawujący opiekę weterynaryjną w schronisku, biorąc pod
uwagę wiek i stan zdrowia zwierzęcia, zdecyduje inaczej.
§ 6. Plan sterylizacji i kastracji zwierząt w gminie
1. Plan sterylizacji i kastracji zwierząt w gminie polegać będzie na finansowaniu przez Gminę zabiegów
sterylizacji i kastracji zwierząt, których właściciele lub inne osoby, pod których opieką zwierzęta pozostają, stale
zamieszkują na terenie gminy Bobrowniki.
2. Właściciel bądź opiekun zwierzęcia, chcący poddać je finansowanemu przez Gminę zabiegowi sterylizacji
lub kastracji zobowiązany jest do złożenia wniosku zawierającego imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr
telefonu, informację na temat ilości oraz płci zwierząt i formy sprawowanej opieki oraz oświadczenie, iż we
własnym zakresie dostarczy zwierzę do gabinetu weterynaryjnego i odbierze po przeprowadzonym zabiegu oraz
obejmie opieką określoną przez lekarza weterynarii. Po rozpatrzeniu wniosku właściciel bądź opiekun zwierzęcia
otrzyma skierowanie na zabieg do gabinetu weterynaryjnego wskazanego przez Gminę.
3. Zabiegi kastracji albo sterylizacji nie będą wykonywane na zwierzętach, co do których istnieją
przeciwwskazania do ich wykonania (z uwagi na stan zdrowia i/lub ich wiek).
4. Liczba zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt będzie limitowana wysokością środków finansowych
przeznaczanych na ten cel w budżecie.
§ 7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
Zapewnia się opiekę zwierzętom gospodarskim poprzez zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym
położonym przy ul. Wolności 40 w sołectwie Sączów, będącym własnością Stanisławy i Stanisława Pawełczyk,
na podstawie oświadczenia podmiotu posiadającego gospodarstwo rolne, który posiada zawarte umowy
obowiązkowych ubezpieczeń rolników.
§ 8. Usypianie ślepych miotów
Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych np. w przypadku chorych
zwierząt. W innych przypadkach należy uzasadnić przyczynę oddania miotu do uśpienia. Usypianie ślepych
miotów będzie realizowała Przychodnia Weterynaryjna za pośrednictwem Schroniska.
§ 9. Finansowanie
1. Rada Gminy Bobrowniki zapewnia w budżecie Gminy środki finansowe na realizację zadań wynikających
z Programu.
2. Wysokość środków finansowych wymaganych na realizację zadań wynikających z Programu oraz sposób ich
wydatkowania określa załącznik nr l do Programu. Zadania będą realizowane do wysokości środków
przewidzianych na ten cel w budżecie.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/188/20
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 lutego 2020 r.
Załącznik Nr 1
do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Bobrowniki w roku 2020
Wysokość środków finansowych przewidywanych w 2020 r. na realizację zadań wynikających z Programu
l.p.

Sposób wydatkowania

1

Odławianie bezdomnych zwierząt i ich przewóz do
schroniska lub po odczytaniu danych z identyfikatora
chip odwiezienie do właściciela, umieszczanie
bezdomnych
zwierząt
w schronisku,
w tym
finansowanie ich sterylizacji, opieki, usypianie ślepych
miotów.
Sterylizacja i kastracja zwierząt w gminie.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Dokarmianie kotów wolno żyjących
- zakup karmy.
RAZEM

2
3
4
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Wysokość środków
(brutto)
24 000,00 zł

Źródło finansowania
z budżetu Gminy

3 000,00 zł
12 000,00 zł
1 000,00 zł
40 000,00 zł
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Uzasadnienie
Z uwagi na obowiązek nałożony na Radę Gminy ustawąz dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 122) oraz narastający problem bezdomności zwierząt nastąpiła konieczność
sporządzenia i wdrożenia do realizacji dostosowanego do aktualnych warunków „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w roku 2020"
(dalej: Program). Celem Programu jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w szczególności psów i kotów,
zapewnienie zwierzętom prawidłowej opieki oraz ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych i wolno
żyjących poprzez ich sterylizację i kastrację.
Niniejszy Program został przekazany do zaopiniowania w terminie 21 dni od dnia otrzymania prośby
o zaopiniowanie przez:
1.Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Sosnowcu,
2.Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie,
3.Koło Łowieckie „Orlik”,
4.Koło Łowieckie „Jeleń”,
5.Koło Łowickie „Gwardia”.
W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest uzasadnione.
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