
UCHWAŁA NR XXVI-175-2020 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2020” 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 122 z późn. zm.). 

Rada Gminy Nędza 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Nędza w roku 2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII-167-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie 
określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Nędza w roku 2020” 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Gerard Przybyła 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI-175-2020 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 28 maja 2020 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY NĘDZA W ROKU 2020. 

1. Wstęp. 

Zgodnie ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) 
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Rada 
gminy corocznie, do dnia 31 marca, określa, w drodze uchwały, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt programu podlega opiniowaniu przez właściwego 
powiatowego lekarza weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, działające na obszarze gminy, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na 
obszarze gminy. Zgodnie z przepisami ustawy przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub 
gospodarskie, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia 
ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. Program, o którym mowa 
w art. 11a w/w ustawy nie ma zastosowania do zwierząt wolno żyjących ( dzikich) – w rozumieniu ustawy. 

2. Postanowienia ogólne.  

§ 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

1) Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Gminy Nędza, 

2) Schronisku– należy przez to rozumieć Schronisko przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej- ul. Majątkowa 
42, 44- 207 Rybnik, 

3) Programie– należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gmina w roku 2020, 

3. Cele i zadania programu. 

§ 2. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza oraz opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi. 

§ 3. Zadaniami priorytetowymi programu są: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 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, 

4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

§ 4. W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku , Gmina Nędza podpisała umowę 
ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku. Schronisko 
zapewnia podstawowe, niezbędne warunki sanitarno- bytowe przetrzymywanym zwierzętom, przetrzymuje 
i obserwuje zwierzęta podejrzane o wściekliznę, zapewnia niezbędną opiekę weterynaryjną. 

5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

§ 5. 1.  Gmina zapewnia i organizuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 
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2. Dokarmianie wolno żyjących kotów jest realizowane poprzez przekazywanie karmy karmicielom 
zarejestrowanym w Urzędzie, którzy wykładają karmę w miejscach bytowania kotów wolno żyjących. 

3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana również poprzez wykonywanie zabiegów kastracji 
lub sterylizacji przez lekarza weterynarii. 

6. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i jest realizowane przez pracowników schroniska. 
Każdorazowo po uzyskaniu informacji o pojawieniu się bezdomnego zwierzęcia pracownik Urzędu przekazuje 
informacje do schroniska, które podejmuje interwencję. 

§ 7. Odławiane są jedynie bezdomne zwierzęta, w przypadku zwierzęcia puszczanego samopas, którego 
właściciel jest znany, informacje kieruje się do właściciela zwierzęcia lub na policję. 

7. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt. 

§ 8. Zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt są przeprowadzane w schronisku dla zwierząt , 
w przypadkach, gdy nie istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów. 

8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

§ 9. Lokowaniem bezdomnych zwierząt u mieszkańców chętnych do przyjęcia zwierzęcia do swojego 
domu w celu dalszego jego utrzymania zajmuje się schronisko . 

§ 10. Urząd, poprzez informacje na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej, przekazuje informacje na 
temat możliwości przyjęcia bezdomnych zwierząt przez mieszkańców gminy. 

9. Usypianie ślepych miotów. 

§ 11. Usypianiem ślepych miotów zajmuje się schronisko. Urząd przyjmuje informacje od mieszkańców 
dotyczące ślepych miotów z terenu Gminy i przekazuje te informacje do schroniska. 

10. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

§ 12. W celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim przekazywanym przez organizacje społeczne 
na podstawie art. 38 ust. 4 pkt 2 lub odebranym właścicielowi lub opiekunowi na podstawie art.7 ustawy 
o ochronie zwierząt Urząd wskazuje gospodarstwo rolne przy ul. Wiejskiej 49, 47-440 Babice jako 
gospodarstwo, które czasowo przyjmie zwierzęta gospodarskie. 

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

§ 13. Całodobową opiekę weterynaryjną zapewnia Przychodnia Weterynaryjna MilaVet, ul. Leszka 21, 44-
300 Wodzisław Śląski. 

§ 14. Informację o adresie i numerze telefonu Przychodni Weterynaryjnej podaje się do wiadomości 
poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz pisemnie do służb, które zazwyczaj jako pierwsze pojawiają się 
przy zdarzeniach drogowych tj. Straż Pożarna, Policja. 

12. Finansowanie programu. 

§ 15. 1.  Szacunkową wartość Programu na 2020 rok określa się w wysokości 55 000,00 zł. 

2. Podział środków określonych w ust. 1 na poszczególne zadania i sposób ich wydatkowania: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla 
zwierząt– 32 235,84 zł.– wydatkowanie na podstawie zawartej umowy ze schroniskiem, na podstawie 
miesięcznych faktur, 

2) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt i sterylizacja albo kastracja 
kotów wolno żyjących– 8 610,00 zł.– wydatkowanie na podstawie faktur wystawianych za zabiegi 
zrealizowane w danym miesiącu, 

3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie– 2 000,00 zł.- wydatkowanie na podstawie 
faktury za zakup karmy, 
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4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi lub opiekunowi– 1 000,00zł.– 
wydatkowane na podstawie wystawionego rachunku za faktyczną ilości dni przebywania zwierzęcia 
w gospodarstwie, 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt– 
10 154,16 zł.– wydatkowanie na podstawie faktury wystawionej za zrealizowaną interwencję lub leczenie, 

6) usypianie ślepych miotów– 1 000,00 zł.- wydatkowanie na podstawie faktury wystawionej po 
zrealizowanym zabiegu.
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Uzasadnienie

projektu uchwały w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2020”

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 122 z późn. zm.) Rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten obejmuje 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.

Projekt programu, najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje się do zaopiniowania:

1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;

2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na
obszarze gminy;

3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

Podmioty te , w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, wydają opinie o projekcie.
Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

Projekt programu został wysłany do opiniowania w dniu 13.01.2020r., w ustawowym terminie projekt
programu zaopiniował :

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu- opinia pozytywna,

- Koło Łowieckie „BORKI” w Lyskach – opinia pozytywna,
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