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dnia 26 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR 222/VIII/20
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2020 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.
z 2019r. poz. 122, 1123) Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2020 roku”, zwany dalej Programem – stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos
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Załącznik do uchwały Nr 222/VIII/20
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 marca 2020 r.
Program ochrony nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Namysłów w 2020 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Namysłów, zwany dalej Programem, dotyczy bezdomnych zwierząt w szczególności psów, kotów i zwierząt
gospodarskich, w tym kotów wolno żyjących, przebywających w granicach administracyjnych Gminy Namysłów.
§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki nad zwierzętami
bezdomnymi w ramach realizacji zadań własnych w Gminie Namysłów:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Namysłów;
2) współpraca z organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest przeciwdziałanie bezdomności
zwierząt;
3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, z uwzględnieniem sterylizacji lub kastracji oraz usypiania
ślepych miotów tych zwierząt;
4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
5) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Namysłów;
6) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Namysłów;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach drogowych na terenie Gminy Namysłów;
8) stała współpraca z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną, jak również z gabinetami lekarsko-weterynaryjnymi,
osobami, którym leży dobro zwierząt oraz które działają w kierunku poprawy bytowania zwierząt w Gminie.
9) edukacja społeczeństwa, szczególnie w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach psów i kotów
oraz zasad humanitarnego traktowania zwierząt.
2. Działania związane z realizacją programu są realizowane przez:
1) Wydział Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami,
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (komórka Ochrony Środowiska),
3) Straż Miejską,
4) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, we współpracy ze Strażą
Miejską.
Rozdział 2.
Zapobieganie bezdomności kotów
§ 3. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez Program, polegający na:
1) ustalaniu miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) zapewnieniu dokarmiania w miejscach ich przebywania;
3) umożliwieniu przeprowadzenia ich sterylizacji i kastracji, w celu zmniejszenia populacji tych zwierząt, co do
których nie istnieją przeciwwskazania wykonania w/w zabiegów;
4) prowadzeniu działań do pozyskiwania środków zewnętrznych na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów;
5) prowadzeniu akcji zachęcającej właścicieli kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji celem
zmniejszenia rozrodczości bezdomnych kotów oraz działania ochronne;
6) faktyczną przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje lekarz (weterynarz) dokonujący tej czynności;
7) wszystkie zabiegi będą wykonywane w ramach umów zawartych z lekarzem weterynarii;
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8) trwałe oznakowanie zwierząt bezdomnych, w celu ich identyfikacji;
9) zadania określone w ust.1 pkt.1 realizowane są również przez koordynatora Programu we współpracy
z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów będą finansowane z budżetu Gminy, w ramach posiadanych środków,
które są zabezpieczone w budżecie Gminy Namysłów.
Rozdział 3.
Zapobieganie bezdomności psów
§ 4. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Namysłów miejsca w schronisku dla zwierząt
realizowane jest poprzez:
1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy;
2) zabiegi sterylizacji i kastracji obligatoryjnie bezdomnych psów mogą być przeprowadzone wyłącznie przez
lekarza weterynarii;
3) zabiegom, o których mowa w ust. 2, nie podlegają zwierzęta w okresie14 dni od umieszczenia w schronisku
z uwagi na możliwość zgłoszenia właściciela;
4) zapewnienie opieki wyłapywanym zwierzętom;
5) usypianie ślepych miotów wyłącznie przez lekarza weterynarii;
6) opieka nad bezdomnymi zwierzętami również może być prowadzona przez organizacje pozarządowe, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do czasu umieszczenia zwierząt w schronisku.;
7) organizowanie akcji w zakresie zachęcania właścicieli psów do wykonywania sterylizacji i kastracji oraz
trwałego oznakowania psów poprzez mikrochipa i ich rejestracji w bazie danych przy pełnej odpłatności
kosztów ponoszonych przez właścicieli;
8) edukację mieszkańców na temat humanitarnego traktowania zwierząt;
9) stałą współpracę z organami stojącymi na straży przestrzegania prawa; zasady dotyczące wykonywania
zabiegów sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów oraz postępowania z uśpionymi zwierzętami,
określone jest w § 4 ust 3, 6 dotyczą również bezpańskich psów;
10) umieszczenie w schronisku „S.O.S dla Zwierząt” z siedzibą w Chorzowie;
11) w ramach posiadanych środków zapewnienie podstawowej opieki weterynaryjnej wyłapywanym zwierzętom
bezdomnym, w tym niezwłoczne odpchlenie, odrobaczenie, jeśli to jest konieczne – rozpoczęcie leczenia, a po
okresie karencji niezbędne szczepienia.
2. Programu ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Namysłów.
Zapewnienie mechanizmów dla mieszkańców Gminy do adopcji zwierząt bezdomnych. Zapewnienie sterylizacji,
kastracji jak również znakowania zwierząt.
Rozdział 4.
Zwierzęta bezdomne i opieka nad nimi
§ 5. 1. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi w ramach zleconych przez Gminę Namysłów zadań publicznych,
wykonywana jest poprzez:
1) schronisko, do którego kierowane są przez uprawnione podmioty bezdomne zwierzęta, w szczególności psy
i koty;
2) gospodarstwo rolne w miejscowości Barzyna 18, 46-100 Namysłów;
3) stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
w ramach zleconych przez Gminę Namysłów zadań publicznych, obejmujących również opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami.
2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) adopcję bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Gminy Namysłów i pozyskiwanie nowych właścicieli,
mogących zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) tworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących
wyłapywania zwierząt na tej stronie;
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3) prowadzenie akcji edukacyjnych za pomocą mediów zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem
lub kotem;
4) organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez prowadzone
akcje adopcyjne.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Namysłów, co do których nie ma jednoznacznej
możliwości ustalenia ich właścicieli lub osoby, która się nim opiekowała i zapewnienia im miejsca w schronisku
lub gospodarstwie rolnym, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 .
4. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na terenie Gminy Namysłów
w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt oraz znalezienia nowych właścicieli zwierząt.
5. Zwierzęta domowe i gospodarskie, po wyłapaniu poddawane są identyfikacji (odczyt mikroczipa, kolczatka,
tatuaż inne znaczniki) celem ustalenia właściciela zwierzęcia.
6. Odbiór bezdomnych zwierząt następuje:
1) w momencie ustalenia właściciela, jego powiadomieniu i odbiorze;
2) w przypadku braku ustalenia właściciela zwierzę przewożone jest do schroniska, gdzie otrzymuje niezbędną
opiekę. Po 14 dniowym okresie oczekiwania na odbiór zwierzęcia schronisko może przystąpić do działań
adopcyjnych.
7. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewiezione zostaną do wyznaczonego gospodarstwa rolnego, o którym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2. W terminie 14 dni właściciel jest zobowiązany odebrać zwierzę, po upływie 14 dni
gospodarstwo rolne staje się tymczasowym opiekunem zwierzęcia.
8. Koszty odławiania i transportu bezdomnych zwierząt i umieszczaniu ich w schronisku pokrywane będą
z budżetu gminy. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane, właściciel ponosi koszty
związane z jego wyłapaniem i utrzymaniem (w tym koszty opieki weterynaryjnej) w wysokości wynikającej
z obowiązującej umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta, cennika lecznicy zwierząt, cennika
schroniska, gospodarstwa rolnego.
9. Odławianiem bezdomnych zwierząt w Gminie Namysłów wraz z oddaniem ich do schroniska zajmuje się
Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno – Handlowo – Wielobranżowych „Gabi” Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa
24, 47-120 Żędowice, które wykonuje w/w czynności na podstawie umowy zlecenia.
10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na
terenie Gminy Namysłów, jest realizowane w gabinetach lekarsko – weterynaryjnych dla zwierząt, na podstawie
umów zawartych z lekarzami:
1) Lecznicę Weterynaryjną „ARKA”, z siedzibą przy ul. 1 Maja 9;
2) Przychodnię Weterynaryjną Kruszyńscy, z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 17;
3) Gabinet Weterynaryjny „VET SERVICE” z siedzibą przy ul. Stawowej 7;
4) Gabinet Weterynaryjny „KOCHANE ZWIERZAKI” z siedzibą przy ul. Makowej 9.
11. W ramach świadczeń usług lekarzy weterynarii zapewni:
1) podjęcie interwencji w stosunku do zwierząt bezdomnych, w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia
oraz gdy zachodzi realne zagrożenie dla ludzi;
2) całodobową gotowość do świadczenia usług w dni wolne od pracy;
3) przytrzymanie zwierzęcia, w stosunku do którego zaistniała taka konieczność w przypadku braku miejsca
w schronisku art.7 pkt.1a., ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019r., poz. 122, 1123) i przekazanie
nieodpłatnie innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo
osobie fizycznej, która zapewni mu właściwą opiekę;
4) w przypadku konieczności eutanazji przekazania uśpionego zwierzęcia firmie utylizacyjnej.
Rozdział 5.
Opieka nad kotami wolno żyjącym
§ 6. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, polega w szczególności na:
1) ustalaniu miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) zapewnieniu opieki rannym lub chorym kotom;
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3) dokarmianiu kotów wolno żyjących;
4) interweniowaniu w przypadkach zgłoszeń złego traktowania kotów wolno żyjących;
2. Koty wolno żyjące, ranne lub chore, wyłapywane są przez upoważnionych przedstawicieli organizacji
pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt lub inne uprawnione podmioty oraz
przewożenie do lekarzy weterynarii, celem udzielenia pomocy lekarsko – weterynaryjnej.
3. Zadania określone w ust. 1 i 3 realizowane są przez organizacje pozarządowe, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, w ramach publicznych zadań zleconych przez Gminę Namysłów.
4. Podczas zabiegu zwierzęcia (kota/kotki) wolno żyjącego zostaje ono trwale oznakowane, według
przewidzianych procedur tj: nacina się zwierzęciu czubek ucha, w celu umożliwienia łatwego ustalenia
(identyfikacji) czy zostało wysterylizowane czy wykastrowane.
5. Koty wolno żyjące, bytujące na terenie wspólnot mieszkaniowych, jak również na terenach spółdzielni –
mieszkaniowych, są elementem ekosystemu, a ich obecności zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (szczurów,
myszy). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać
warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Koty żyjące na swobodzie nie powinny być
umieszczane w schroniskach, lecz wypuszczane na swobodę po wykonaniu kastracji, sterylizacji. Wypuszczone na
swobodę żyjące koty nie mają możliwości zdobycia niezbędnej ilości pożywienia, dlatego też powinny być
dokarmiane.
6. Jeżeli okaże się, że są to dzikie zwierzęta – wolno żyjące, wypuszcza się je w miejscu złapania, przy
obecności opiekuna lub członka organizacji pozarządowej. Jeżeli jednak są oswojone i rokują przeprowadzenie
skutecznej adopcji, poszukuje się dla nich nowych właścicieli.
Rozdział 6.
Edukacja społeczeństwa
§ 7. 1. Edukacja mieszkańców Gminy Namysłów ma na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców
w zakresie obowiązków osób utrzymujących i hodujących psy lub koty, wynikających z właściwej opieki nad
zwierzętami, humanitarnego traktowania, poprzez zajęcia edukacyjne, pogadanki, konkursy, apele, plakaty, ulotki.
2. Gmina poprzez internet, informator gminny, strony internetowe organizacji społecznych, które działają na
rzecz ochrony zwierząt umieszcza informacje o zwierzętach znalezionych i przekazanych do schroniska. Np.;
https://www.facebook.com/umnamyslow, https://www.facebook.com/StrażMiejskawNamysłowie.
3. Inne działania edukacyjne realizowane w ramach Programu, polegają na:
1) informowaniu mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach;
2) promowaniu prawidłowych postaw i zachowań mieszkańców do zwierząt;
3) informowaniu mieszkańców o potrzebie przeprowadzenia zabiegów sterylizacji lub kastracji oraz znakowania
posiadanych zwierząt;
4) ciągłej współpracy z organizacjami, których statutowym działaniem jest ochrona zwierząt;
5) prowadzeniu i wspieraniu działań w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt poprzez organizację
konkursów, zapobieganie bezdomności organizowane prze organizacje pozarządowe, których statutowym
działaniem jest ochrona zwierząt.
Rozdział 7.
Finansowanie Programu
§ 8. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpiecza się w budżecie Gminy
Namysłów na 2020 rok.
1) sterylizacja i kastracja - 12 000,00 zł
2) zadania obejmujące opiekę nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi - 33 000,00 zł
3) zakupy i dokarmianie - 5 000,00 zł
2. Środki finansowe, przeznaczone na realizację Programu, wydatkowane będą w sposób celowy i oszczędny,
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących
osiągnięciu założonych celów.
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