
UCHWAŁA NR VI/49/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2015 roku".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 
zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 856) uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Celem niniejszego Programu jest:

1) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Żarów,

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukację społeczeństwa 
w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwłaszcza psów i kotów,

5) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

§ 2. Wykonawcami Programu są:

1) gmina,

2) Miron Chmielewski, Raków 9C, 55 - 093 Kiełczów, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 
„Prokent” w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, z którym Gmina 
Żarów podpisała umowę, zwanym dalej „Prokent”,

3) Bartosz Podczasiak, Świdnica ul. Ofiar Oświęcimskich 24A, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 
„Przychodnia Weterynaryjna Centrum Zdrowia Małych Zwierząt” w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, z którą Gmina Żarów podpisała umowę, zwaną dalej „Przychodnią 
Weterynaryjną Centrum Zdrowia Małych Zwierząt”,

4) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§ 3. Funkcje koordynatora działań w ramach Programu pełni Burmistrz Miasta Żarów, który współpracuje 
w tym zakresie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i samorządem lekarsko - weterynaryjnym.

Rozdział 2.
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

1) odławianie z terenu gminy i umieszczenie w „Prokent" zwierząt bezdomnych, które pozostają bez opieki 
właścicieli. Odławianie odbywa się na zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych, policji i innych służb 
porządkowych,

2) objęcie opieką zwierząt z terenu gminy, przebywających w „Prokent”, który zapewnia właściwe warunki 
bytowania oraz opiekę lekarsko - weterynaryjną,

3) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez prowadzenie obligatoryjnych akcji zachęcających 
właściceli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji realizowane będzie za 
pośrednictwem „Przychodni Weterynaryjnej Centrum Zdrowia Małych Zwierząt”,

4) poszukiwanie nowych lub dotychczasowych właścicieli dla zwierząt z terenu gminy przebywających 
w „Prokent", poprzez informowanie mieszkańców o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych za pomocą 
ogłoszeń w miejscowej prasie, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
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a także współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi. Poszukując nowych właścicieli gmina 
może stosować zachęty w postaci zakupu między innymi: karmy, klatki pułapki, budy itp.,

5) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami niezdolnymi do samodzielnego bytowania, w tym ich 
dokarmianie może być powierzone organizacji pozarządowej, społecznej lub jednostkom pomocniczym gminy 
na podstawie zlecenia,

6) wyłapywanie bezdomnych zwierząt, które będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie powodował cierpienia,

7) transport bezdomnych zwierząt, który będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do 
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt,

8) odławianie bezdomnych zwierzęt pozostawionych bez opieki, a w szczególności chorych lub zagrażających 
życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców oraz te, co do których nie istnieje możliwość ustalenia ich 
właściciela lub innej osoby,

9) dalszą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, którą prowadzi "Prokent” na podstawie zawartej umowy z gminą.

Rozdział 3.
Pozostałe działania w ramach programu

§ 6. Gmina zapewnia opiekę dla bezdomnych zwierząt gospodarskich poprzez umieszczenie ich 
w gospodarstwie rolnym: Andrzej Kubka, Buków ul. Kwiatowa 35, 58 - 130 Żarów.

§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
odławianie oraz transport bezdomnych zwierząt realizowane są przez „Przychodnię Weterynaryjną Centrum 
Zdrowia Małych Zwierząt”, z którą gmina podpisała umowę.

§ 8. Gmina prowadzić będzie edukację mieszkańców przez:

1) współpracę z organizacjami pozarządowymi,

2) działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami i ich 
humanitarnego traktowania,

3) akcje sterylizacji i kastrakcji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt domowych,

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

5) zachęcanie nauczycieli do włączenia się do zagadnień programowych w dziedzinie ochrony środowiska, 
zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i gospodarskich,

6) ograniczenia liczby zwierząt przez sterylizację i kastrację,

7) organizowanie konkursów, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy pod hasłem: „Zwierzę nie jest 
rzeczą".

Rozdział 4.
Środki finansowe związane z realizacją Programu

§ 9. W budżecie Gminy Żarów na rok 2015 zabezpieczono środki finansowe przeznaczone na realizację 
Programu w wysokości 40. 000,00 złotych, w tym na:

1) realizację zadań wymienionych w §4 pkt. 1-4 - 3.000, 00 zł,

2) realizację zadania wymienionego w §4 pkt. 5 - 2.000,00 zł,

3) realizację zadań wymienionych w §4 pkt. 6 - 9 - 500,00 zł,

4) realizację zadania wymienionego w §7 - 325,00 zł

§ 10. Wydatki będą realizowane w następujący sposób:

1) wymienione w §9 pkt. 1, na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą, a „Prokent" oraz zakup karmy, klatek 
pułapka, bud itp.,

2) wymienione w §9 pkt. 2 na podstawie zlecenia zakupu pomiędzy gminą, a społecznymi opiekunami zwierząt, 
jednostkami pomocniczymi gminy lub organizacją społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt,
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3) wymienione w §9 pkt. 3-4 na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą, a „Przychodnią Weterynaryjną 
Centrum Zdrowia Małych Zwierząt”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: BAE34A75-E72A-4AEB-8851-15030B865E86. Uchwalony Strona 3



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz. 856) Rada Gminy określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

Wypełniając obowiązek zawarty w art. 11a ust. 7 projekt programu został przekazany w terminie do dnia
01.02.2015r., do zaopiniowania:

a) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii - wypowiedział się,

b)  Towarzystwu Opieki Zwierząt we Wrocławiu - wypowiedziało się,

c)  Organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom
obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Żarów - wypowiedziało się.  W związku z powyższym
podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporządził:

Michał Domański Inspektor ds. wojskowości, obrony cywilnej, bezpiczeństwa i porządku publicznego.
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