UCHWAŁA NR XXX/222/ 2017
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2017 roku
Na podstawie art .18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) i art.11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt( tekst
jednolity Dz. U. z 2013.,poz.856 z późn. zm.) Rada Miejska w Ożarowie, po zasięgnięciu opinii
Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacji społecznych działających na obszarze Gminy Ożarów,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, kół łowieckich działających na terenie Gminy
Ożarów uchwala, co następuje :
§ 1.
Określa Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Ożarów w 2017 roku zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Ożarowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/222/2017
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 29 marca 2017 r.
Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Ożarów w 2017 roku

Rozdział 1
Cele i zadania programu
§ 1.
Cele programu
1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 17 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.)
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.
4. Edukacja mieszkańców gminy Ożarów w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności
psów i kotów.
§ 2.
Zadania programu
W ramach programu Gmina Ożarów realizuje następujące zadania:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt,
5) sterylizacja albo kastracja zwierząt posiadających właścicieli oraz zwierząt
przeznaczonych do adopcji,
6) usypianie ślepych miotów,
7) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
8) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym
gospodarstwie rolnym,
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
10) działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym.
§ 3.
Wykonawcami programu są
1. Gmina Ożarów.
2. Urząd Miejski w zakresie koordynowania zadań realizowanych w ramach programu
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opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
3. Straż Miejska Ożarów.
4. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt.
5. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski.
6. Dzierżawcy obwodów łowieckich działających na terenie gminy Ożarów.
Rozdział 2
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca
w schronisku dla zwierząt
§ 4.
Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały –
w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt,
w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.
§ 5.
1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych Gminy, co do
których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie Straż Miejska, która
podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt.
2. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust.1,
Straż Miejska przekazuje informacje do Referatu Planowania Przestrzennego Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej, który podejmie dalsze działania zmierzające do odłowu
zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.
§ 6.
1. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez przedsiębiorcę P.H.U. Jarosław Dudzik,
Cedzyna 129, 25-900 Kielce- Schronisko dla Zwierząt „Strzelce”, Strzelce 879,
28-220 Oleśnica na podstawie umowy zawartej z Gminą dotyczącej ochrony przed
bezdomnością zwierząt.

2. Odłowione bezdomne zwierzęta zostaną przewiezione i umieszczone w Schronisku dla
Zwierząt „Strzelce” Strzelce 879, 28 - 220 Oleśnica zgodnie z podpisaną umową.
3. Schronisko aktywnie poszukuje właścicieli, odłowione bezdomne zwierzę może zostać
oddane do adopcji.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do odławiania zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
§ 7.
Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności
do zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów związanych
z odłowieniem, opieką weterynaryjną, przewiezieniem i umieszczeniem zwierzęcia
w schronisku.
§ 8.
Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną przewiezione i umieszczone w gospodarstwie
rolnym określonym zgodnie z § 13 niniejszego Programu.
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Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 9.
1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach
określonych w rozdziale II niniejszego Programu.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez:
1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów, którzy
zarejestrowani są przez Urząd.
2) finansowania leczenia zwierząt w ramach umów zawartych z zakładami leczenia
zwierząt.
3. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących Gmina finansuje zabiegi sterylizacji
i kastracji zwierząt.
4. Urząd może wydać społecznemu opiekunowi (karmicielowi) skierowanie na
przeprowadzenie zabiegu sterylizacji lub kastracji oraz leczenie kotów wolno żyjących
przez zakład leczenia zwierząt, z którym Gmina zawarła stosowną umowę.
Rozdział 4
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt
w schroniskach dla zwierząt
§ 10.

1. Gmina Ożarów realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku na
podstawie podpisanego porozumienia na zasadach ogólnie ustalonych.
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być przeprowadzone przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w pkt. 2 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od
umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz
przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych
właścicieli.
Rozdział 5
Sterylizacja albo kastracja zwierząt posiadających właścicieli oraz zwierząt przeznaczonych do adopcji
§ 11.

1. Gmina pokrywa:
1) 100% kosztów sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt przeznaczonych
do adopcji,
2) 50% kosztów sterylizacji albo kastracji zwierząt posiadających właścicieli.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów o których mowa w ust.1,
1) Sterylizacji albo kastracji mogą podlegać zwierzęta posiadające właścicieli mieszkających
na terenie gminy oraz bezdomne zwierzęta przeznaczone do adopcji,
2) Zabieg sterylizacji albo kastracji na zasadach określonych w pkt.1 przeprowadza
wyłącznie lekarz weterynarii Łotkowski Wojciech – Gabinet Weterynaryjny
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ul. Parkowa 3, 27-530 Ożarów, z którym gmina zawarła umowę na świadczenie usługi
sterylizacji albo kastracji zwierząt,
3) Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii zgodnie z
warunkami określonymi w umowie o której mowa na podstawie wystawionego rachunku
(faktury).
Rozdział 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 12.
Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez :
1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy
tj. stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej, umieszczanie zdjęć
i informacji dotyczących odłowionych zwierząt na tej stronie oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Urzędu,
2) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska.
Rozdział 7
Usypianie ślepych miotów
§ 13.
1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych lub
posiadających właścicieli zamieszkujących na terenie Gminy.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w pkt.1
1) Gmina Ożarów zawarła umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Pana Łotkowski Wojciech
ul. Parkowa 3, 27-530 Ożarów,
2) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości
zapewnienia dla nich właścicieli,
3) zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt.2 przeprowadza wyłącznie lekarz
weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania ślepych
miotów psów i kotów,
4) Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii zgodnie
z warunkami określonymi w umowie, na podstawie wystawionego rachunku.
Rozdział 8
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla zwierząt gospodarskich
§ 14.

1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się na podstawie
podpisanej umowy właściciela gospodarstwa rolnego Pana Kowalski Andrzeja zam. Julianów
19, 27-530 Ożarów jako osoby, która wyraziła gotowość przyjęcia zwierząt.
2. Koszty związane z zapewnieniem miejsca zwierzętom gospodarskim ponosi Gmina Ożarów,
3. Z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
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Rozdział 9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
Drogowych z udziałem zwierząt
§ 15.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt Gmina realizuje poprzez zawarcie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym Pana Łotkowski
Wojciech ul. Parkowa 3, 27-530 Ożarów.
Rozdział 10
Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami
§ 16.
1. Gmina Ożarów w ramach Programu poczyni starania nawiązania współpracy
z kołami łowieckimi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programu
edukacyjnego wśród mieszkańców Gminy, odnoszącego się do zapobiegania bezdomności
zwierząt.
2. Nauczyciele w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Ożarów włączą do treści
programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym
traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką.
Rozdział 11
Finansowanie Programu
§ 17.

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są
w budżecie Gminy w wysokości 50.000,00zł.
2. Środki te wydatkowane będą na: zadania określone w § 6, § 9, § 10, § 11, § 13, § 14
i § 15, zgodnie z cenami usług określonymi w umowach zawartych z odpowiednimi
podmiotami oraz na zadanie określone w § w zależności od potrzeb
3. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację podmiotowego
programu w trakcie jego realizacji, jeśli środki wymienione w § 17 będą niewystarczające.
4. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt
do gospodarstwa, leczenia oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt
przez właściciela, albo z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt.

Id: C60DE96D-A7D9-4A92-8574-4620A562D583. Podpisany

Strona 5

UZASADNIENIE
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań
własnych gmin. Zgodnie z art.11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt
(tj. Dz. U. z 2013r. poz.856) Rada Miejska w Ożarowie określa w drodze uchwały corocznie program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. 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.
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