UCHWAŁA NR XII/130/12
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 1 marca 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.
§ 2. 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt bezdomnych, przez które należy
rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd
pozostawały.
2. Program obejmuje:
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 zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
9) elektroniczne oznakowanie (czipowanie zwierząt), w szczególności psów i kotów przed przekazaniem
ich właścicielom;
10) prowadzenie edukacji mieszkańców Gminy Namysłów w zakresie opieki nad zwierzętami.
REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW
§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:
1) odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt  prowadzone przez przedsiębiorcę posiadającego
odpowiednie zezwolenie i stosowną umowę na świadczenie usług;
2) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie
będzie stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia;
3) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezpańskich psów  prowadzone przez Straż Miejską
w Namysłowie;
5) wskazanie gospodarstwa rolnego, które zapewni opiekę zwierzętom z terenu Gminy Namysłów 
gospodarstwo znajdujące się w Smogorzowie przy ul. Namysłowskiej 1;
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6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej na terenie Gminy Namysłów  realizowane przez
dwie lecznice weterynaryjne:
a) Lecznicę Weterynaryjną "ARKA", z siedzibą przy ul. 1 Maja 9 w Namysłowie,
b) Przychodnię Weterynaryjną Kruszyńscy, z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 17 w Namysłowie.
§ 4. Zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez:
1) dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, usypiania ślepych miotów, szczególnie kotów żyjących
na wolności;
2) sterylizację lub kastrację zwierząt, na koszt Gminy Namysłów, do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na ten cel;
3) zapewnienie przez Straż Miejską w Namysłowie niewielkiej ilości karmy w celu dokarmiania kotów;
4) zlecenie wykonania sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt bezdomnych pozostających pod
tymczasową opieką Gminy Namysłów, przed przekazaniem ich nowym właścicielom;
5) umożliwianie usypiania "ślepych miotów" właścicielom suk, które w najszybszym z możliwych
terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji.
§ 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Namysłów realizowane będzie 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) współpracę z lekarzami weterynarii oraz lecznicami weterynaryjnymi w zakresie przekazywania
kwartalnych informacji dot. psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie;
3) prowadzenie przez Straż Miejską w Namysłowie bazy danych właścicieli zaczipowanych psów na
potrzeby ustalenia właściciela psa zagubionego, psa który pogryzł człowieka, weryfikacji obowiązku
wykonania corocznego szczepienia przeciwko wściekliźnie;
4) konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków właścicieli
zwierząt domowych.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 6. 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 i 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 w Namysłowie, na temat humanitarnego traktowania zwierząt, opieki
i prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia;
3) zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w prasie lokalnej
informacji dot. humanitarnego traktowania zwierząt;
4) uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu
nabycia i posiadania zwierzęcia.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 7. Źródła finansowania realizacji Programu:
1) Rada Miejska, uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację
zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt;
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2) Rada Miejska, uchwalając coroczną wysokość podatku od posiadania psa, zapewniać będzie
mechanizmy finansowe zachęcające mieszkańców Gminy Namysłów do sterylizacji i kastracji
zwierząt.
§ 8. Traci moc uchwała nr VIII/71/03 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Namysłów
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 64 poz. 1222).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Id: DTWACBUAFXDOHYKURIZXDCGOX. Podpisany

Strona 3

