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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2012 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.)  Rada Miejska  w Namysłowie  uchwala  co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje  się  program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2012 roku zwany dalej Programem w następującym brzmieniu: 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych w tym w szczególności 
do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych gminy Namysłów. 

2. Celem niniejszej uchwały jest: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt; 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów; 

4) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

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

6) ograniczenie  populacji  bezdomnych  zwierząt  poprzez  sterylizację  i kastrację  zwierząt  domowych, 
w szczególności psów i kotów; 

7) usypianie ślepych miotów; 

8) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

9) elektroniczne oznakowanie (czipowanie zwierząt) w szczególności psów i kotów; 

10) edukacja mieszkańców Gminy Namysłów w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Rozdział 2.
WYKONAWCY PROGRAMU 

1. Wykonawcami Programu są: 

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

2) Straż Miejska oraz Policja. 
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Rozdział 3.
REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez: 

1) odławianie  bezdomnych  psów  i innych  zwierząt  prowadzone,  będzie  przez  Straż  Miejską 
w Namysłowie, Policję oraz służby weterynaryjne. 

2) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie 
będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 

3) zapewnienie  miejsc  w schronisku  wszystkim  zwierzętom  zagubionym,  wałęsającym  się, 
pozostającym  bez  właściciela  lub  odebranym  na  skutek  zaniedbań  i innych  działań  określonych 
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.  j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn.zm.) o ochronie 
zwierząt, zebranym z terenu Gminy Namysłów, odbywać się będzie na podstawie podpisanej umowy 
z Panią  Gabrielą  Bartoszek  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  P.U.P.H.W.  "Gabi", 
Gabriela Bartoszek,  ul. Dworcowa 24,  47120 Żędowice. W/w  firma w pierwszej  kolejności  będzie 
przekazywała  bezdomne  zwierzęta  do  Fundacji  "Mali  Bracia  Św.  Franciszka"  z siedzibą  w Opolu, 
w przypadku  braku  miejsc  do  Fundacji  "S.O.S  dla  Zwierząt"  z siedzibą  w Chorzowie  lub  innego 
schroniska dla zwierząt. 

4) poszukiwanie  nowych  właścicieli  dla  bezpańskich  psów  prowadzone  będzie  przez  Straż  Miejską 
w Namysłowie. 

5) wskazanie gospodarstwa rolnego  gospodarstwem rolnym które, zapewni opiekę zwierzętom z terenu 
Gminy Namysłów będzie gospodarstwo znajdujące się w Smogorzowie przy ul. Namysłowskiej 1. 

6) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  na  terenie  Gminy  Namysłów  będzie  realizowane 
przez dwie lecznice weterynaryjne: 

 Lecznicę Weterynaryjną "ARKA" z siedzibą przy ul. 1 Maja 9 w Namysłowie, 

 Przychodnię Weterynaryjną Kruszyńscy z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 17 w Namysłowie. 

2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez: 

1) dokonywanie w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów kotów żyjących na wolności. 

2) zmniejszenie  populacji  bezdomnych  kotów  poprzez  sterylizację  oraz  kastrację  na  koszt  Gminy  do 
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym. 

3) wspieranie  opiekunów  kotów  wolno  żyjących  poprzez  zapewnienie  im  przez  Straż  Miejską 
w Namysłowie niewielkiej ilości karmy w celu dokarmiania kotów. 

4) wykonywanie  na  koszt  Gminy  sterylizacji,  kastracji  i znakowania  zwierząt  bezdomnych 
pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom. 

5) umożliwienie  usypiania  "ślepych  miotów"  właścicielom  suk,  które  w najszybszym  z możliwych 
terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane jest poprzez: 

1) nałożenie  na  właścicieli  psów  bezwzględnego  obowiązku  wyprowadzania  psów  na  smyczy,  a w 
przypadku psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras, oraz psów zachowujących się 
agresywnie  w kontakcie  z obcymi    także  obowiązku  prowadzenia  na  terenach  publicznych  psa 
w kagańcu; 

2) nałożenie obowiązku na lekarzy weterynarii oraz lecznice weterynaryjne przekazywania kwartalnych 
informacji  dot.  psów  zaszczepionych  przeciwko  wściekliźnie.  Dane  należy  przekazywać  do  Straży 
Miejskiej w Namysłowie w terminie do dnia 15 miesiąca następnego po upływie kwartału,  za który 
mają być przekazane informacje; 

3) prowadzenie przez Straż Miejską bazy danych właścicieli zaczipowanych psów na potrzeby ustalenia 
właściciela  psa  zagubionego,  psa  który  pogryzł  człowieka,  weryfikacji  obowiązku  wykonania 
corocznego szczepienia przeciwko wściekliźnie; 
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4) konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków właścicieli 
zwierząt domowych, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku. 

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

1. Edukacja  mieszkańców  Gminy  Namysłów  w zakresie  humanitarnego  traktowania  zwierząt 
realizowana będzie poprzez: 

1) organizowanie  spotkań  z nauczycielami  i uczniami  w szkołach  i przedszkolach  na  temat  zagadnień 
związanych  z humanitarnym  traktowaniem  zwierząt  oraz  ich  prawidłową  opieką  oraz  zachęcanie 
nauczycieli do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska w/w zagadnień. 

2) organizowanie  konkursów,  akcji  i prelekcji  dla  dzieci  i młodzieży  z terenu Gminy Namysłów  przy 
współudziale Straży Miejskiej na  temat humanitarnego  traktowania zwierząt, opieki  i prawidłowego 
zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia. 

3) zamieszczanie na  stronie  internetowej Urzędu oraz w prasie  lokalnej  informacji dot. humanitarnego 
traktowania zwierząt. 

4) uświadamianie  potencjalnym  właścicielom  zwierząt  praw  i obowiązków  wynikających  z faktu 
nabycia, posiadania zwierzęcia. 

Rozdział 5.
KOORDYNACJA DZIAŁAŃ 

Koordynatorem  działań  podejmowanych  w ramach  programu  z ramienia  Burmistrza  Namysłowa 
jest  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i Inwestycji  w Urzędzie  Miejskim  w Namysłowie  oraz  Straż 
Miejska,  współpracujące  ściśle  w tym  zakresie  z organami  Powiatowej  Inspekcji  Weterynaryjnej, 
Samorządem lekarsko  weterynaryjnym oraz Policją. 

Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU 

1. Źródła finansowania realizacji programu: 

1) Rada Gminy  uchwalając  coroczny  budżet,  będzie  zapewniać w nim  środki  finansowe  na  realizację 
zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt; 

2) Rada  Gminy  uchwalając  coroczną  wysokość  podatku  od  posiadania  psa  zapewniać  będzie 
mechanizmy finansowe zachęcające mieszkańców Gminy do sterylizacji i kastracji zwierząt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem …………… 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Jarosław Iwanyszczuk
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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,  poz.  1002  z późn.  zm.)  zmieniony  został  art.  11  a,  który  zobowiązuje  Radę  gminy  do 
określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt.  Stanowi  to  wypełnienie  obowiązku  zapewnienia  opieki 
bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. 

Program  został  zaopiniowany  z Powiatowym  Lekarzem  Weterynarii  w Namysłowie  oraz 
dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich, działającymi na obszarze Gminy. 

Zgodnie  z uzasadnieniem  do  projektu  nowelizacji  ustawy  o ochronie  zwierząt  obligatoryjne 
uchwalanie  przez  gminy  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 
bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. 

Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że  istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych  jest 
efektem  słabej  edukacji  społeczeństwa,  porzucania  zwierząt  bez  żadnych  konsekwencji 
i niekontrolowanego ich rozmnażania. 

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Namysłów  w 2012  roku,  który  stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt; 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów; 

4) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

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

6) ograniczenie  populacji  bezdomnych  zwierząt  poprzez  sterylizację  i kastrację  zwierząt  domowych, 
w szczególności psów i kotów; 

7) usypianie ślepych miotów; 

8) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

9) elektroniczne oznakowanie (czipowanie zwierząt) w szczególności psów i kotów; 

10) edukacja mieszkańców Gminy Namysłów w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Na powyższe w budżecie Gminy zostało zaplanowane 16 tyś. zł brutto. Program został opracowany 
przez powołaną przez Burmistrza komisję w składzie: 

1. Tadeusz Bagiński  Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. 

2. Sylwia Zając  podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. 

3. Krystyna  Magott    inspektor  ds.  ewidencji  podatku  od  nieruchomości  i podatników  w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie. 

4. Arkadiusz Oleksak  komendant Straży Miejskiej. 

5. Adam Wojtowicz  inspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. 

Projektodawca: Burmistrz 
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