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UCHWAŁA NR XV/74/12
RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2012 r. 

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. 11a. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 
106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Aleksander Słonina
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/74/12  

Rady Gminy Kamiennik  

z dnia 29 marca 2012 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Kamiennik w 2012 roku 

Rozdział 1.
POSTANOWIAENIA 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 nie będące schroniskiem, w którym 
zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt; 

6) Urzędzie Gminy, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Kamienniku, 

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

§ 2. 1. 1 . Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Kamiennik za pośrednictwem pracownika Urzędu Gminy 
współpracującym w tym zakresie z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w Nysie 

2. Wykonawcami programu są: 

1) Gmina; 

2) Schroniska dla Zwierząt (Schroniska dla Zwierząt na podstawie umowy podpisanej z gminą), 

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 I ZADANIA PROGRAMU 

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

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów; 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy; 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie; 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
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5) odławianie bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

7) usypianie ślepych miotów; 

8) edukacja mieszkańców gminy Kamiennik w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania 
zwierząt. 

Rozdział 3.
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 4. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji 
właścicielom zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, na określonych warunkach: 

1) Urząd Gminy prowadzi akcję zachęcają właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji 
i kastracji na poniższych zasadach: 

a) dofinansowanie w wysokości 50% kosztów sterylizacji i kastracji, przysługuje tylko mieszkańcom gminy, do 
zwierząt domowych (psów i kotów) stanowiących ich własność, w ilości maksymalnie 2 szt. rocznie; 

b) Gmina zawiera stosowną umowę z lekarzem weterynarii na dokonywanie zabiegów sterylizacji samic 
i kastracji samców dofinansowywanych z budżetu gminy Kamiennik; 

c) właściciel zwierzęcia , w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa/kota zgłasza się do lekarza 
weterynarii, o którym mowa w lit. b, wypełnia oświadczenia, którym potwierdza spełnienie wymogów 
dofinansowania, zawierające klauzulę o jawności danych osobowych, którą lekarz weterynarii po 
przeprowadzeniu zabiegu przekaże do Urzędu Gminy . Dofinansowanie kosztów sterylizacji kastracji 
przysługuje właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie; 

d) właściciel zwierzęcia po wykonanym zabiegu opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów, według ceny 
usługi ustalonej w umowie, o której mowa w § 4 pkt 1 lit. b Programu ; 

e) na warunkach ustalonych w umowie Gmina płaci 50% kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii 
na podstawie wystawionego rachunku, do którego dołączone będzie oświadczenie. 

2. Gmina pokrywa koszty sterylizacji, kastracji i leczenia bezdomnych zwierząt przebywających na terenie 
gminy Kamiennik. 

3. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.2: 

1) Gmina zawiera stosowną umowę z lekarzem weterynarii na dokonywanie zabiegu sterylizacji bezdomnych 
zwierząt oraz na opiekę lekarską, 

2) po przeprowadzonym zabiegu zwierzęta wrócą do przytuliska dla zwierząt bądź trafią do adopcji. 

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĄTAMI 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kamiennik realizują: 

1) Gmina poprzez umieszczenie zwierząt bezdomnych w schroniskach na podstawie zawartych umów ze 
schroniskami; 

2) pracownik Urzędu poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt; 

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę na zwierzętami 
bezdomnymi 

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane jest przez Urząd 
poprzez zakup i wydawanie karmy sołtysom, którzy będą dokarmiali te zwierzęta w ustalonym miejscu ich 
bytowania. 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez 

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na Gminie tj. 
wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 
sołectwach w tym na stronach internetowych; 

2) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt. 
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§ 8. 1. Wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kamiennik: 

1) stałe na interwencje, 

2) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu, 

2. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje 
możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką pozostawały, a w szczególności chore lub 
zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

3. Celem zapewniania dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina podpisuje umowę z podmiotem 
prowadzącym działalność w tym zakresie , którego adres podaje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu do 
odławiania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im 
cierpienia. 

5. Informacje o akcji odławiania bezdomnych zwierząt podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 

5. Transport bezdomnych zwierząt będzie się odbywał środkami transportu przystosowanymi do bezpiecznego 
i humanitarnego przewozu zwierząt. 

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizuje gmina, poprzez podpisanie stosownej umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki 
weterynaryjnej, w związku z interwencjami Policji i Straży Pożarnej. 

§ 10. 1. Usypianie ślepych miotów następuje po zawarciu umowy z gabinetem weterynaryjnym na 
dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów. 

2. Właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa oświadczenie. że podda sukę/kotkę 
zabiegowi sterylizacji, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 
wynikających z realizacji Programu 

3. Urząd gminy dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednia na konto gabinetu weterynaryjnego, zgodnie 
z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających : fakturę/rachunek wystawiony 
przez lekarza weterynarii oraz oświadczenie wskazane w § 10 ust.2 

Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 11. 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 
prawidłowa opieka; 

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;. 

Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRANU 

§ 12. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy 
na 2012 rok kwocie 6.000,-zł 

2. Środki te wydatkowane będą poprzez zlecanie zadań publicznych w tym świadczenia usług i dostaw. 


