
UCHWAŁA NR XXXVIII/348/18
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Bierutów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r., 
poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1840) - Rada Miejska w Bierutowie po zapoznaniu się z opiniami o projekcie programu podmiotów, o których 
mowa w art. 11a  ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Rada Miejska w Bierutowie, 
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Bierutów stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/348/18 

           Rady Miejskiej w Bierutowie 
 z dnia 25.01.2018r.  

 
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  
NA TERENIE MIASTA I GMINY BIERUTÓW NA 2018 ROK 

 
§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do domowych i gospodarskich zwierząt 
bezdomnych oraz posiadających właściciela, przebywających w granicach administracyjnych 
Miasta i Gminy Bierutów. 
 
§ 2. Celem Programu jest: 
       1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy poprzez: 
 a) poszukiwanie dla nich nowych właścicieli; 
 b) popularyzację i wprowadzanie mechanizmów zachęcających do ich adopcji; 
         c) odławianie i umieszczanie ich w schronisku; 

d) objęcie ich opieką weterynaryjną, w szczególności zwierząt będących uczestnikami 
zdarzeń drogowych; 
e) obligatoryjną ich sterylizację lub kastrację w schronisku; 
f) dokarmianie kotów wolno żyjących; 

2) zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych w szczególności poprzez: 
a) propagowanie zabiegów sterylizacji, kastracji psów i kotów; 
b) wprowadzanie mechanizmów finansowych zachęcających do wykonywania 
sterylizacji czy kastracji psów i kotów; 
c) dopuszczenie możliwości usypiania tzw. „ślepych miotów” kotów i szczeniąt psów, 
wykonywanych pod nadzorem lekarza weterynarii, w przypadku, gdy posiadacz 
samicy z młodymi nie jest w stanie zapewnić utrzymania nowo narodzonym 
zwierzętom oraz nie jest w stanie zapewnić im nowych opiekunów; 

  d) edukację mieszkańców gminy w zakresie zasad traktowania zwierząt oraz 
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych. 

 
§ 3. 1. Rada Miejska w Bierutowie , uchwalając coroczny budżet, zapewnia środki finansowe 
na realizację zadań gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt, w tym na 
realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Bierutów. 

2. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Burmistrz Bierutowa. 
3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni  Referat 

Geodezji i Środowiska. 
 

§ 4. Referat,  o którym mowa w § 3 ust. 3 realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania 
bezdomności zwierząt i opieki we współpracy z: 

1) Lekarzem weterynarii Wacławem Ocharskim, prowadzącym działalność gospodarczą  
„  Usługi  Sanitarno-Weterynaryjne ul. Żeromskiego 9,56-420 Bierutów”.  
Tel. 71 314 65 02 oraz 603915454; 

2) zainteresowanymi organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania 
jest ochrona i bezdomność zwierząt; 

3) zainteresowanymi osobami fizycznymi lub wolontariuszami. 
 
§ 5. 1. Miasto i Gmina Bierutów posiada umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym 

Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10  które: 
1) prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt – położone w miejscowości Racibórz , 

ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz , (tel. 32 415 88 44 ), zwane dalej schroniskiem; 
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2) przyjmuje bezdomne zwierzęta; 
3) usypia ślepe mioty, 
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa zasady obligatoryjnej sterylizacji i kastracji      

           zwierząt w schroniskach. 
3. Zwierzęta pochwycone na terenie Miasta i Gminy Bierutów są umieszczane w 

Schronisku. 
 

§ 6. 1. Zakład, o którym mowa w § 4 pkt 1, świadczy całodobową opiekę i usługi 
weterynaryjne w tym zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt bezdomnych, znakowania oraz 
opiekę pooperacyjną i weterynaryjną w przypadkach nagłych zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt oraz usypianie ślepych miotów. 

2. Jeżeli jest to ekonomicznie uzasadnione, dopuszcza się zawarcie odrębnej umowy z 
lekarzem weterynarii lub przedsiębiorcą prowadzącym przychodnię lub gabinet weterynaryjny 
czynny całodobowo w celu zapewnienia opieki w nagłych przypadkach, w godzinach nocnych 
i w dni wolne od pracy. 

3. Dopuszcza się finansowanie zabiegów, o których mowa w ust.1, wykonywanych przez 
innych lekarzy weterynarii, jeżeli koszt zabiegu nie jest wyższy od ustalonego w umowie, o 
której mowa w ust.1. 

4. Transport rannych zwierząt w zdarzeniach drogowych jest realizowany przez podmiot, 
z którym Miasto i Gmina zawarła umowę na odławianie i transport zwierząt lub przez 
organizacje społeczne, pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt. 

5. Transport zwierząt rannych z przypadków zdarzeń drogowych może być realizowany 
przez lekarza weterynarii. 
 
§ 7. 1. Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów ma charakter 
stały i realizowane jest na zgłoszenie weryfikowane przez pracownika Urzędu  Miejskiego  w 
Bierutowie. 

2. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone przez: 
a) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ MARMAC” Marcin Kolenda ,      

ul. 3 Maja 12; 56-400 Oleśnica z którym Miasto i Gmina Bierutów zawarło umowę na 
wyłapywanie zwierząt bezdomnych, 

 b) lekarzy weterynarii w przypadkach osobników nieagresywnych, wymagających 
objęcia opieką weterynaryjną. 

3. W przypadku wyłapania zwierzęcia przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 lit. a, 
zostaje ono niezwłocznie przewiezione do schroniska, o ile gmina nie wskazała miejsca, o 
którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt (Dz. U. nr 116 poz.753). 

4. Zdjęcie zwierzęcia i opis zawierający w szczególności: płeć, wielkość, szacunkowy 
wiek, miejsce odłowienia i inne cechy lub okoliczności ułatwiające znalezienie właściciela 
muszą zostać przesłane przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 lit a, telefonicznie lub na 
adres elektronicznej poczty wskazany w umowie na świadczenie usług w zakresie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt,  

5. Zdjęcia i opis muszą być opublikowane na stronie internetowej urzędu lub stronie, do 
której bezpośredni link znajduje się na stronie urzędu. 

6. W przypadku wyłapania zwierzęcia przez osobę, o której mowa w ust. 2 lit. b, 
informacje, o których mowa w ust. 4 zostają przesłane na adres urzędu przez lekarza 
weterynarii. 

7. Odłowione zwierzęta muszą być sprawdzone pod kątem ich oznakowania, w tym 
oznakowania elektronicznego, przed przewiezieniem do schroniska. 
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§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się przez: 
1) powierzenie tego zadania podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt, z 

którym Miasto i Gmina Bierutów zawarło umowę na przyjęcie bezdomnych zwierząt; 
2) publikację zdjęć i opisu odłowionych zwierząt na stronie internetowej urzędu gminy, 

lub stronie, do której link znajduje się na stronie urzędu gminy; 
3) innymi sposobami, w szczególności poprzez współpracę z zainteresowanymi 

organizacjami społecznymi, pozarządowymi, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt przed bezdomnością, osobami fizycznymi lub wolontariuszami. 

 
§ 9. Miasto i Gmina Bierutów zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich lub 
odebranych właścicielowi zgodnie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt, w 
gospodarstwie rolnym Pana Jana Kwaśniewskiego, położonym w Zbytowej nr 38, 56-420 
Bierutów w okresie obowiązywania niniejszej uchwały. 

 
§ 10. 1. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt gmina finansuje koszt zabiegu 
usypiania ślepych miotów oraz koszt zabiegu sterylizacji zwierząt i transportu zwierząt 
domowych nie należących do właścicieli , przeprowadzonych pod nadzorem lekarza 
weterynarii.  
2. Postawą do zapłaty za usługi określone w ust. 1 jest zlecenie wystawione przez Burmistrza 
Bierutowa  dotyczące jej wykonania oraz faktura. 
3. W przypadku zwierząt bezdomnych gmina pokrywa koszt transportu oraz zabiegów.  

 
§ 11. 1. Urząd Miejski w Bierutowie promuje adopcje zwierząt bezdomnych poprzez 
umieszczenie zdjęć i adresów schronisk i punktów adopcyjnych na swojej stronie 
internetowej. 

2. Oddanie pod stałą opiekę zwierzęcia nowemu właścicielowi można przeprowadzić po 
upływie okresu 14 dni od znalezienia lub odłowienia zwierzęcia.  

3. Zwierzę bezdomne będące pod opieką gminy przed oddaniem do adopcji musi być 
poddane szczepieniom, sterylizacji lub kastracji oraz oznakowane. 

 
§ 12. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 
2) zapewnienie ze strony gminy dokarmienia wolno żyjących kotów poprzez zakup i 

przekazanie karmy zainteresowanym opiekunom społecznym i wolontariuszom w celu 
umieszczenia jej w miejscach przebywania kotów, 

3) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących jako 
najskuteczniejszych metod ograniczania bezdomności tych zwierząt. 

 
§ 13. 1. Finansowanie przez Miasto i Gminę Bierutów zadań realizowanych w ramach   
            niniejszej uchwały odbywać się będzie z działu 900 rozdziału 90013  

2. Wielkość środków przyznanych na ten cel w 2018 roku wynosi 71.700 PLN z tego  
 - wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utrzymanie w schronisku – 55.700,00 zł,
 - sterylizacja lub kastracja - 9.000,00 zł,     
 - usługi weterynaryjne - 5.000,00 zł.                                                                        
     - dokarmianie kotów wolno żyjących -2.000,00 zł. 

 
  § 14. Program może być aktualizowany zgodnie z pozyskiwaniem środków finansowych i 
występowaniem nowych zagrożeń na terenie Miasta i Gminy Bierutów.  
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UZASADNIENIE

Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z dnia 21

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 1840).

Zgodnie z art. 11a ww. ustawy Rada gminy musi do 31 marca każdego roku w drodze uchwały

przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt obejmujący w szczególności:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację 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;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt.

Zgodnie z art. 11a ust 5 w/w ustawy program musi zawierać wysokość środków przeznaczonych

na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków.

Zważywszy na występujący na terenie Miasta i Gminy Bierutów problem bezpańskich

kotów jak i psów postanowiono przyjąć ww. program w zakresie obejmującym sterylizację i

kastrację zwierząt oraz usypiania ślepych miotów.

Zapobieganie bezdomności zwierząt, polegać będzie na zmniejszeniu populacji kotów i

psów poprzez ich kontrolowaną sterylizację i kastrację.

Miasto i Gmina Bierutów borykając się z dużą ilością zwierząt bezdomnych musi zapobiegać

nieograniczonemu rozrodowi w/w zwierząt. Urząd Miejski w Bierutowie zamierza nadal

zapewniać opiekę lekarsko-weterynaryjną oraz w szczególnych przypadkach również żywieniową

bezdomnym psom lub kotom, oraz innym bezdomnym zwierzętom.

Powyższe ma na celu złagodzenie uciążliwości związanych z bytowaniem bezpańskich

zwierząt na terenie miasta i gminy Bierutów. Poprawę warunków bezpieczeństwa mieszkańców i

stanu sanitarno-epidemiologicznego, w tym przypadku, poprzez sprawowanie kontroli nad

rozrodem bezdomnych zwierząt. Pozwoli to na ograniczenie ilości oraz zmniejszenie populacji

porzuconych zwierząt.

Ilość zabiegów wymienionych w uchwale będzie limitowana wysokością środków przeznaczonych

w budżecie na realizację niniejszego programu w danym roku.
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