
PROJEKT 

 

  Uchwała Nr…………… 

 Rady Gminy Strzeleczki 

  z dnia ………………. r. 

 
 

w sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2014”. 

 
Na podstawie  art. 11a ust. 1, 2 i 5  w związku z  art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U.  z 2013 r., poz. 856 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy 

w Strzeleczkach uchwala, co następuje: 

 
§ 1  

 
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2014,  stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła  w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie 

ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. Nr 230, poz. 1373). Celem nowelizacji jest zapewnienie pełniejszej ochrony zwierząt. 

Służyć ma temu przede wszystkim poszerzenie katalogu czynów uznawanych za znęcanie się 

nad zwierzętami oraz doprecyzowanie regulacji dotyczących postępowania ze zwierzętami 

bezdomnymi. Rada Gminy corocznie do 31 marca, ustala program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym Programie działań ma na celu  

zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów na terenie gminy Strzeleczki a tym samym 

zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy. 

Projekt Programu był konsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, organizacjami 

społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, dzierżawcami lub zarządcami 

obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr… 

              Rady Gminy Strzeleczki 

           z dnia …………2014r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2014 

 
 
 

W S T Ę P 
Zważywszy, że: 
- zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, 
- człowiek winien jest zwierzętom poszanowanie, ochronę i opiekę, 
- gmina ma obowiązek zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom, oraz w przekonaniu, że 
działania na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt należy wesprzeć współpracę z organizacjami społecznymi, których 
statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz Inspekcją Weterynaryjną i samorządem 
lekarsko-weterynaryjnym, 
przyjmuje się: 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2014 zwany dalej: Programem 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1  

 
Program ma zastosowanie  do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych  i gospodarskich, 
w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych 
Gminy Strzeleczki. 

§ 2 
 
1. Celami programu są: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację lub 
kastracje zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich z terenu Gminy Strzeleczki; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt. 
 
 



2. Ilekroć w regulaminie 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 
pozostawały; 
2) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta (pies lub kot) tradycyjnie 
przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, 
utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 
3) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie, w 
rozumieniu przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 
5) schronisku – należy przez to rozumieć schroniska dla bezdomnych zwierząt z którą 
Gmina Strzeleczki zawarła stosowne porozumienie; 
6) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2014. 

 
§ 3 

Wykonawcami Programu są: 
1) Wójt Gminy Strzeleczki, 
2) podmioty świadczące usługi w zakresie lecznictwa zwierząt,  
3) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 
4) osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom. 
 

Rozdział II 
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

 
§ 4 

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących 
zadań: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Strzeleczki- tj. wyłapywanie (na 
podstawie zgłoszeń) bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strzeleczki i umieszczanie 
ich w schronisku,   

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych, 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w 
schronisku, 

4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy 
Strzeleczki i nieposiadających właściciela, 

5) dokarmianie kotów wolnożyjących, 
6) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z 

przepisami ustawy prawo ochrony zwierząt.   
 

§ 5 
1. Wójt  w porozumieniu z właściwym schroniskiem zapewni zwierzętom w schronisku 

odpowiednie warunki bytowania oraz opiekę lekarsko – weterynaryjną. 
2. Informacje o bezpańskich zwierzętach bądź zwierzętach, które uległy wypadkom 

drogowym na terenie Gminy Strzeleczki będzie można zgłaszać Wójtowi Gminy 
Strzeleczki, w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-
15.30. W pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy zgłoszeń należy dokonać 
na policję. Dodatkowo na stronie internetowej www.strzeleczki.pl zostanie wskazany 



nr telefonu podmiotu świadczącego usługi w zakresie lecznictwa zwierząt (z którym 
Gmina Strzeleczki podpisze stosowne porozumienie), pod który można zgłaszać 
bezpańskie zwierzęta, bądź zwierzęta które uległy wypadkom drogowym poza 
godzinami pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy. 

3. Informacje o zwierzętach oczekujących na adopcje będą prezentowane m.in. na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Strzeleczki. 

4. Zwierzęta gospodarskie nieposiadające właściciela, które zostaną znalezione na terenie 
gminy lub odebrane właścicielowi ze względu na złe traktowanie będą przekazywane 
do gospodarstwa rolnego na terenie gminy i będą tam przebywały do momentu 
znalezienia nowych właścicieli. 

5. Dokarmianie kotów wolnożyjących będzie odbywało się w okresie zimy, kiedy 
wystąpią temperatury ujemne. W związku z tym powstanie rejestr tzw. społecznych 
opiekunów kotów wolnożyjących, gdzie zawarte będą następujące informacje: imię i 
nazwisko oraz miejsce zamieszkania społecznego opiekuna wraz z dokładnym 
miejscem przebywania kotów wolnożyjących dokarmianych przez opiekunów jak 
również ich ilość. Wpis do rejestru odbywać się będzie na wniosek mieszkańca 
chcącego pełnić funkcję społecznego opiekuna.  
 

Rozdział III 
Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 

 
 

§ 6 
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących 
zadań: 

1) sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt, 

2) sterylizację albo kastrację kotów wolnożyjących na terenie Gminy Strzeleczki, po 
dostarczeniu zwierzęcia do podmiotu świadczącego usługi w zakresie lecznictwa 
zwierząt, z którym gmina zawarła umowę na dokonywanie zabiegów kastracji lub 
sterylizacji. Dostarczyć zwierzę na takie zabiegi może społeczny opiekun kotów 
wolnożyjących wpisany do Gminnego rejestru. Po przeprowadzonym zabiegu zwierzęta 
wrócą do swoich naturalnych środowisk.  

3) usypianie ślepych miotów w schronisku, 
4) działania zmierzające do identyfikacji psów na terenie gminy, m.in. promowanie 

znakowania zwierząt, jako skutecznej metody zapobiegania utraty zwierzęcia, która 
umożliwia w przypadku zaginięcia szybkie ustalenie jego właściciela, 

5) poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt. 
 

Rozdział IV 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  

§ 7 
W celu poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt planuje się realizację 
następujących zadań: 

1) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez zamieszczanie na stronie 
internetowej www.strzeleczki.pl informacji o możliwości adopcji, 

2) współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu 
zwiększenia ilości adopcji bezpańskich zwierząt, 

3) promowanie na stronie internetowej Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2014, 



4) promowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt jako metody niekontrolowanego 
rozrodu zwierząt, a także promowanie humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami. 

 
 
 
 
 

Rozdział IV 
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 

 
§ 8 

 
1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Strzeleczki. 
2. W 2014 roku Gmina Strzeleczki  zapewniła w budżecie kwotę 12.000,00 zł, która zostanie 

przekazana na: 
 

• wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy – 9.500,00 zł, 

• całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych                   

z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych  - 1.400,00 zł, 

• sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów z terenu gminy  - 500,00 zł, 

• zakup karmy dla kotów wolnożyjących -  200,00 zł, 

• zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie 

Gminy Strzeleczki -  400,00 zł. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


