
UCHWAŁA  Nr XXVIII/234/2017 

RADY GMINY POKÓJ  

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Pokój 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. 

zm.) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Pokój w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

mgr Edyta Pawłowska 
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Załącznik  

do uchwały nr XXVIII/234/2017 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 30 marca 2017 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY POKÓJ W 2017 ROKU 

Wprowadzenie  

Podstawę prawną podjęcia przez Radę Gminy Pokój uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój w 2017 roku, zwanego 

dalej Programem, stanowi art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Niniejszy Program ma 

zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów (w tym kotów wolnożyjących) 

oraz zwierząt gospodarskich. Poprzez zwierzęta domowe rozumie się, zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy zwierzęta 

przebywające z człowiekiem w domu lub innym, odpowiednim pomieszceniu, utrzymywane przez człowieka 

i występujące w charakterze jego towarzysza. Natomiast, zgodnie z art. 4 pkt 18 ustawy o ochronie zwierząt, 

zwierzęta gospodarskie są to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie 

zwierząt gospodarskich. Koty wolnożyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym nie należy 

prowadzić ich wyłapywania. Należy jednak stwarzać im odpowiednie warunki bytowania w miejscu ich 

przebywania, co powinno polegać m.in. na prowadzeniu ich dokarmiania oraz kontroli stanu zdrowotności tych 

zwierząt.  

Niniejszy Program dotyczy w szczególności psów i kotów z tego względu, że skala ich bezdomności jest 

największa na terenie Gminy Pokój.  

§1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój w 2017 r.; 

2) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Pokój; 

3) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Pokój; 

4) referat, należy przez to rozumieć Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminy w Urzędzie Gminy 

Pokój. 

§ 2. 1. Wykonawcami Programu są:  

1) Gmina; 

2) podmiot, z którym gmina zawarła umowę na zabieranie bezdomnych zwierząt z jej terenu i przejęcie opieki nad 

nimi poprzez umieszczenie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt; 

3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt we współpracy z organami Gminy. 

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat Planowania i Realizacji 

Strategii Gminy w Urzędzie Gminy Pokój. Referat współpracuje w zakresie realizacji programu z organami 

Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko-weterynaryjnym. 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy.  

2. Gmina w celu stworzenia godnych warunków egzystencji bezdomnym zwierzętom, w ramach posiadanych 

środków finansowych na ten cel, wypełniając jednocześnie ustawowy obowiązek, ustanawia następujące 

priorytety: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki, w tym miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz 

odławianie bezdomnych zwierząt; 
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2) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie oraz ustalenie miejsc ich przebywania; 

3) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów z terenu Gminy; 

5) usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów; 

6) wskazanie gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce zwierzętom gospodarskim; 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom w przypadkach, w których zostały one ranne 

w wyniku zdarzeń drogowych; 

8) prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu właściwej opieki nad zwierzętami oraz niekontrolowanego 

rozrodu, skierowanych do mieszkańców gminy. 

§ 4. 1. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Psia Chata znajdującym się 

w Chorzowie, przy ul. Antoniów 1, 45-508 Chorzów - Maciejkowice, prowadzonym przez Fundację S.O.S dla 

Zwierząt z siedzibą przy ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów. 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy organizowane jest na podstawie zgłoszeń dokonywanych 

przez mieszkańców Gminy. 

3. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, dla których nie ma możliwości 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której dotychczas pozostawały, w szczególności chore lub 

zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi lub innych zwierząt. 

4. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im dalszej opieki zajmuje się Gabriela Bartoszek 

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowych- 

Wielobranżowych „GABI” z siedzibą w Żędowicach, przy ul. Dworcowej 24, poczta 47-120 Żędowice, z którą 

gmina zawarła umowę. Adres podmiotu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy. 

5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także 

nie będzie zadawał im cierpienia. 

6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego 

i humanitarnego przewozu zwierząt. 

§ 5. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:  

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące oraz stałe monitorowanie tych miejsc; 

2) dokarmianie oraz dostarczanie wody pitnej w miejscach ich przebywania poprzez zakup i wydawanie karmy 

społecznym opiekunom kotów wolno żyjących. Gmina prowadzi rejestr społecznych opiekunów; 

3) wydawanie, w uzasadnionych przypadkach, skierowań na leczenie tych zwierząt, w ramach zawartych umów 

z lekarzem weterynarii. Wzór w/w skierowania stanowi Załącznik do Programu;  

4) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimowym; 

5) współdziałanie w realizacji powyższych zadań z organizacjami społecznymi. 

§ 6. Gmina prowadzi obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt, usypianie ślepych miotów, w szczególności 

psów i kotów, w schronisku dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko, tj. Fundacją 

S.O.S dla Zwierząt z siedzibą przy ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów lub przez lekarza weterynarii Zbigniewa 

Pawlickiego prowadzącego Przychodnię dla Zwierząt z siedzibą w Pokoju przy ul. Wolności 3.  

§ 7. 1. W celu znalezienia właścicieli dla bezdomnych zwierząt (adopcja), w szczególności psów i kotów, gmina 

w szczególności:  
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1) informuje mieszkańców Gminy o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych (szczególnie psów i kotów) 

pochodzących z jej terenu, które zostały przekazane do schroniska dla zwierząt, prowadzonego przez Fundację 

S.O.S dla Zwierząt z siedzibą przy ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów;  

2) nawiązuje współpracę z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt. 

2. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt odbywa się między innymi poprzez: 

1) zamieszczenie stosownych ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu oraz w Przeglądzie Gminnym; 

2) informowanie członków organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 o zwierzętach bezdomnych z terenu gminy 

(szczególnie psach i kotach), które aktualnie znajdują się w schronisku dla zwierząt i mogą zostać zaadoptowane 

przez nowych właścicieli. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów, odbywa się na następujących 

zasadach:  

1) usypianie ślepych miotów może wykonać wyłącznie lekarz weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt 

lub lecznicy weterynaryjnej, określonych w §6 Programu; 

2) fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez gminę; 

3) zwierzę usypiane traktowane musi być łagodnie, a sam zabieg powinien być wykonywany przez lekarza 

weterynarii w sposób humanitarny i jedyny dopuszczający przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, 

tj.: poprzez podanie narkozy, a następnie środka usypiającego podanego dożylnie; 

4) zwłoki zwierząt uśpionych muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie 

służby do tego przeznaczone. 

§ 9. 1. Gmina zapewnienia miejsce dla zwierząt gospodarskich w Gospodarstwie Rolnym Antoniego i Krystyny 

Łakomych, przy ulicy 1 Maja 60 w Pokoju.  

2. Celem zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim, gmina zawiera umowę z właścicielem gospodarstwa, 

który wyraził zgodę na sprawowanie opieki nad tym zwierzęciem. Umowa określa zasady na jakich zostanie 

zapewniona opieka zwierzętom gospodarskim.  

3. Po umieszczeniu zwierząt w gospodarstwie, gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela 

dla tych zwierząt. 

§ 10. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii Zbigniewem Pawlickim prowadzącym Przychodnię dla 

Zwierząt z siedzibą w Pokoju przy ul. Wolności 3.  

§ 11. 1. Gmina, w ramach Programu, prowadzi działania edukacyjne, skierowane do jej mieszkańców w zakresie:  

1) odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, czipowania; 

2) humanitarnego traktowania zwierząt; 

3) propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów; 

4) uświadamianie mieszkańcom skutków niekontrolowanego rozrodu zwierząt domowych oraz ich porzucania; 

5) adopcji bezdomnych zwierząt. 

2. Działania edukacyjne, o których mowa ust. 1 prowadzone są w szczególności poprzez: 

1) zamieszczanie artykułów o stosownej treści na stronie internetowej Urzędu oraz w Przeglądzie Gminnym; 

2) organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej prowadzonych przez członków organizacji 

społecznych oraz członków Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami; 

Id: 4AC50925-D065-475B-802D-25788B5E7F62. Podpisany Strona 4



3) podejmowanie współpracy z jednostkami i instytucjami zajmującymi się edukacją dzieci i młodzieży, 

w szczególności jednostkami oświatowymi oraz instytucjami kultury. 

§ 12. 1. Koszty realizacji zadań określonych w Programie ponosi gmina.  

2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Pokój - 

Dział. 010 Rozdział 01095, par. 4210 w kwocie 1500 zł, par. 430 w kwocie 2000 zł, par. 443 w kwocie 500 zł . 

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) 

Id: 4AC50925-D065-475B-802D-25788B5E7F62. Podpisany Strona 5



Załącznik do programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Pokój w 2017 rok 

SKIEROWANIE NA LECZENIE KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU OPIEKI 

NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA 

TERENIE GMINY POKÓJ W 2017 ROKU 

Niniejszym kieruję koty wolnożyjące z gminy Pokój zgłoszone przez …...................................................  

na zabieg/leczenie weterynaryjne, które wykonane zostanie w …................................................................ 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu/leczenia: ……….....…szt.  

Rodzaj zabiegu/leczenia: ………………………………………………………………………  

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez: ……………………………………………….  

Po wykonaniu zabiegu/leczenia zwierzęta zostaną odebrane przez: …………………………………………….…… 

i przekazane do ………………………………………………………………………..…………  

Podpis przedstawiciela Gminy Pokój wydającego skierowanie  

...................................................................... 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie zwierzęta do zabiegu/leczenia są kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy 

Pokój.  

........................................................................................................................... 

miejscowość, data, podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu/leczenia 
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