
UCHWAŁA NR VII/28/19
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2019 roku"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 11a ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Ozimek w 2019 roku” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/28/19

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 25 marca 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Ozimek w 2019 roku.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Ozimek na rok 2019 zwany dalej „Programem”.

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt z terenu gminy Ozimek 
realizuje schronisko dla bezdomnych zwierząt z siedziba w Miedarach przy ul. 1 Maja 76 prowadzone przez 
Firmę Handlowo-Usługową Mariusz Jurczyk ul. Strumień-Wierczki 27, 42-400 Zawiercie zwane dalej 
„Schroniskiem”, poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, 
dostarczonych do Schroniska poprzez osobę lub podmiot, który na zlecenie Gminy odłowi (odbierze) te 
zwierzęta.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 3. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane jest poprzez: 

1) powierzenie realizacji dokarmiania ww. zwierząt, w okresie jesienno - zimowym, podmiotom, 
organizacjom społecznym lub wolontariuszom, z którymi gmina współpracuje w tym zakresie;

2) wspieranie realizacji dokarmiania ww. zwierząt przez społecznych opiekunów, którzy zarejestrują się 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku i zadeklarują współpracę w tym zakresie.

2. Gmina zakupuje karmę podmiotom wymienionym w ust. 1 pkt 1.

3. Gmina pokrywa koszt sterylizacji lub kastracji kotów żyjących na wolności:

1) wolno żyjące koty będą doprowadzone do lecznicy przez tzw. społecznych opiekunów, członków 
organizacji społecznych, wolontariuszy po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które zostanie 
wystawione przez Urząd Gminy i Miasta w Ozimku;

2) po zabiegu koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego wyłapania;

3) skierowania na zabiegi sterylizacji lub kastracji będą wydawane do czasu wyczerpania środków 
finansowych w budżecie gminy na ten cel.

4) Zabiegi sterylizacji lub kastracji będą wykonywane na terenie lecznicy na podstawie umowy zawartej 
z Gminą, na świadczenie tych usług, tj. Gabinet Weterynaryjny „Gamwet” przy ul. Krótkiej 1 w Ozimku - 
lek. wet. Marian Lakota, tel. kontaktowy: 77 4436 583, kom. 602 628 438.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy będzie realizowane interwencyjnie przez Firmę 
Handlowo-Usługową Mariusz Jurczyk ul. Strumień-Wierczki 27, 42-400 Zawiercie. Odławiane będą bezdomne 
zwierzęta w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 
opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu 
ludzi.
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2. Zgłoszenia należy kierować do Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy i Miasta w Ozimku (tel. 77 46 22 800 wew. 806, 863, 864) w godzinach pracy Urzędu. Po godzinach 
pracy Urzędu zgłoszenia wymagające pilnej interwencji należy kierować na Policję.

3. Odłowione bezdomne zwierzęta będą:

1) odbierane na zgłoszenie Gminy Ozimek;

2) transportowane i umieszczane w Schronisku.

3. Gmina ponosi koszty pobytu bezdomnego zwierzęcia w Schronisku, w szczególności wyżywienie, 
opiekę leczniczą i sterylizację.

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

§ 5. 1.   Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt 
domowych, w szczególności psów i kotów, realizuje Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie 
zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii 
współpracującego ze schroniskiem.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich 
w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

Rozdział 6.
Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 6. 1.   Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będą poprzez:

1) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy 
Ozimek, w tym na stronach internetowych Gminy Ozimek;

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi i podmiotami działającymi na terenie gminy w zakresie 
odławiania bezdomnych zwierząt.

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów

§ 7. 1.   Usypianie ślepych miotów zwierząt, którego celem jest ograniczenie populacji zwierząt 
bezdomnych, realizowane jest poprzez zakład leczniczy dla zwierząt:

Gabinet Weterynaryjny „Gamwet” przy ul. Krótkiej 1 w Ozimku - lek. wet. Marian Lakota, tel. 
kontaktowy: 77 4436 583, kom. 602 628 438.

2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe.

3. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie. Należy mu 
zaoszczędzić trwogi i dodatkowych cierpień.

4. Gmina Ozimek pokrywa koszty wykonania czynności zabiegu uśpienia przez zakład leczniczy, o którym 
mowa w ust. 1 do czasu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 8. 1.   Gospodarstwa rolne Pani Anny Drzymała przy ul. Myślinka 7 w Krasiejowie oraz Pana Marka 
Joniec przy ul. Rybacka 7 w Szczedrzyku przyjmą i zapewnią opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim 
z terenu Gminy Ozimek.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 9. 1.   Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt w zakresie opieki udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy Ozimek 
realizowane jest przez zakład leczniczy dla zwierząt:
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Gabinet Weterynaryjny „Gamwet” przy ul. Krótkiej 1 w Ozimku - lek. wet. Marian Lakota, 
tel. kontaktowy: 77 4436 583, kom. 602 628 438.

2. W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w wyniku którego potracone zwierze padło, 
Gmina zawiadamia podmiot: Firmę Handlowo-Usługową "EKOLAS" z siedzibą ul. Sławięcicka 4, 47-246 
Kotlarnia, który w ramach umowy z Gminą zobowiązany jest odebrać, przetransportować i unieszkodliwić 
odpady zwierzęce pochodzące z terenu gminy.

Rozdział 10.
Edukacja mieszkańców

§ 10. 1.   Edukacja mieszkańców Gminy Ozimek w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt 
i sposobów zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie poprzez:

1) współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

2) promowanie w formie ulotek, plakatów, publikację artykułów prasowych na temat działań określonych 
niniejszym programem;

3) edukację mieszkańców na temat odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, propagowanie 
kastracji i sterylizacji zwierząt domowych.

Rozdział 11.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób wydatkowania 

tych środków

§ 11. 1.   Koszt realizacji Programu, o którym mowa w niniejszej uchwale ponosi Gmina Ozimek

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego Programu wynosi: 
31 500 zł.

3. Sposób wydatkowania środków, o których mowa w ust. 2 przedstawia się następująco:

1) odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt, 
sterylizację albo kastrację w schronisku – 22 000 zł.;

2) zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 1 000 zł.;

3) usypianie ślepych miotów, opieka nad kotami wolno żyjącymi w tym sterylizacja lub kastracja, 
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 
6 000 zł.;

4) w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt umieszczonych na określony czas we wskazanym 
gospodarstwie rolnym –koszt leczenia i pobytu – 2 000 zł;

5) działania edukacyjne – 500 zł.
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