
UCHWAŁA NR XXXII/245/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2013 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. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 
106, poz. 1002, z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/245/2013 

Rady Miejskiej w Żarowie 

z dnia 21 marca 2013 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Żarów w 2013 roku 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) „Urzędzie” należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Żarowie, jednostkę organizacyjną, przy pomocy, której 
Burmistrz wykonuje zadania. 

2) "Hotelem dla Zwierząt "Nowy Początek" ul. Opolska 121e/2, 52-013 Wrocław, NIP 747-18-258, Regon 
021987731 - należy przez to roziumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 grudnia 1988r. o działalności gospodarczej z późn. zm., z którą Gmina Żarów zawarła umowę. 

3) „Komisariat Policji”, należy przez to rozumieć Komisariat Policji w Żarowie. 

4) „Zwierzętach Bezdomnych”, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały 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) „Zwierzętach gospodarskich”, rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 

7) „Kotach wolno żyjących", należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu 
człowieka w stanie dzikim). 

8) „Humanitarnym traktowaniu zwierząt”, rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia 
i zapewniające mu opiekę i ochronę. 

9) „Programie”, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2012 roku.

§ 2. 1) Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Żarów, współpracujący ściśle w tym zakresie 
z organami Inspekcji Weterynaryjnej i Samorządem lekarsko - weterynaryjnym. 

2) Realizatorami Programu są: 

1. Na poziomie Gminy Żarów – Burmistrz Miasta Żarów 

2. Hotel dla Zwierząt "Nowy Początek"

3. Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt 

4. Komisariat Policji w Żarowie, w zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów o : 

a) utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych 

b) ochronie zwierząt 

5 Przedszkola, szkoły, placówki oświatowe dla których Gmina Żarów jest organem prowadzącym.
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Rozdział 2.
Cel i zadania Programu. 

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

2) Zadania priorytetowe Programu to: 

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

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Żarów. 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym jeżeli zaistnieje taka konieczność ich dokarmiania 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

5) odławianie bezdomnych zwierząt 

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

7) edukacja mieszkańców Gminy Żarów w zakresie opieki nad zwierzętami

Rozdział 3.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt. 

§ 4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów, realizuje: 

1) Hotel dla Zwierząt "Nowy Początek" przy udziale gabinetu leczniczego z którym stale współpracuje. 

2) Burmistrz Miasta Żarów poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania 
zabiegów sterylizacji i kastracji.

Rozdział 4.
Opieka nad zwierzętami 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomny zwierzętom z terenu Gminy Żarów realizują: 

1) Hotel dla Zwierząt "Nowy Początek" poprzez wyłapywanie, opiekę, przekazywanie do schroniska, 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oddział we Wrocławiu lub oddania do adopcji zwierząt bezdomnych po 
uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Żarów. 

2) Burmistrz Miasta Żarów poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt 
gospodarskich tj. Andrzej Kubka Buków ul. Kwiatowa 35, 58 – 130 Żarów 

3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 
bezdomnymi.

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

1) Burmistrz Miasta Żarów poprzez 

a) zapewnienie kotom z terenu Gminy Żarów niezdolnym do samodzielnego bytowania opieki, w tym jeżeli to 
konieczne ich dokarmiania 

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/ 
i przedstawiciela Urzędu 

c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących

2) Organizację pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno 
żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Hotel dla Zwierząt "Nowy Początek" poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im 
należyte warunki bytowania 
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2) Burmistrz Miasta Żarów poprzez promocję adopcji zwierząt oraz prowadzenie działań zmierzających do 
pozyskiwania nowych właścicieli m. in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Żarowie 

3) Organizację pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Żarów realizują: 

1) Hotel dla Zwierząt "Nowy Początek" podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 grudnia 1988r. o działalności gospodarczej z późn. zm. Odłowione zwierzęta przekazywane są do 
schroniska, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu lub oddania do adopcji po uprzednim 
uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Żarów. 

2) "Olech Sławomir firma Handlo Usługowa "Olech" działająca zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych 
zwierząt. 

3) Wskazany przez Burmistrza Gminy Żarów podmiot świadczący usługi transportowe żywych zwierząt, 
zatwierdzony/ zarejestrowany przez organy Inspekcji Weterynaryjnej przewożący bezdomne zwierzęta 
gospodarskie do gospodarstwa rolnego, o którym mowa § 5 ust. 2 Programu.

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizują: 

1) Hotel dla Zwierząt "Nowy Początek" poprzez zapewnienie lekarza weterynarii w schronisku lub w innej 
placówce weterynaryjnej w określonych godzinach.

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11 a ust. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 
sierpnia 1997 r. realizują: 

1) Hotel dla Zwierząt "Nowy Początek" we współpracy ze schroniskiem lub placówką weterynaryjną.

Rozdział 5.
Edukacja mieszkańców 

§ 11. Edukacja mieszkańców realizowana będzie poprzez: 

1) Urząd Miasta Żarów w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania 
edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 
traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

2) Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Żarów do włączenia do zagadnień 
programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem 
zwierząt domowych i gospodarskich oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby 
zwierząt poprzez sterylizację i kastrację 

3) Organizowanie konkursów, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żarów pod hasłem „Zwierzę 
nie jest rzeczą” w zakresie nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt. 

4) Informacje w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie

Rozdział 6.
Finansowanie Programu 

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
Żarów.
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 
1002 z późn. zm.) zmieniony został art. lla, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, 
corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. 

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2013 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w razie konieczności, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właściceli 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. 

Projekt programu zostaje przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom 
społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów 
łowieckich, działających na obszarze Gminy Żarów. 

Sporządził: 

Michał Domański 

Podinspektor ds. wojskowości, obrony cywilnej, 

bezpieczeństwa i porządku publicznego
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