Uchwała Nr…………………….
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia …………………2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2019 r.”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 122) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 r.” stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

Załącznik do uchwały Nr……………… Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia …………….

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 r.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym w szczególności
do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Tarnów Opolski.
§2
Celami programu są:
a. zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt;
b. ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów;
c. edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt;
d. opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
e. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Tarnów Opolski.
Rozdział 2
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
§3
1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących zadań:
a. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy;
b. zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie zwierząt domowych
w schronisku „Fundacji S.O.S. dla Zwierząt” w Chorzowie-Maciejowicach, z którym
współpracuje i zawarła umowę gmina, zwanym dalej „schroniskiem”, a zwierząt
gospodarskich – w gospodarstwie rolnym położonym w Tarnowie Opolskim przy ul. Księdza
Klimasa 48;
c. odłowienie z terenu Gminy Tarnów Opolski bezdomnych zwierząt;
d. zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
e. aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
f. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym na wypadek
następstw zdarzeń drogowych oraz w przypadku zwierząt agresywnych, przez Pana Jana
Piskoń prowadzącego Gabinet Weterynaryjny przy ul. Opolskiej 30 w Strzelcach Opolskich;
g. usypianie ślepych miotów;
h. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych;
i. poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego;
j. edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych
psów i kotów;
k. promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
2. Zgłoszenie o zwierzęciu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest bezdomne przyjmuje urząd
gminy, który podejmuje działania zmierzające w pierwszej kolejności do ustalenia jego właściciela
lub innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub
zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. Informacje o bezpańskich zwierzętach bądź
zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym na terenie Gminy Tarnów Opolski będzie można
zgłaszać w godzinach pracy urzędu (w poniedziałek od godz. 7 do godz. 16, od wtorku do
czwartku od godz. 7 do godz. 15, a w piątek od godz. 7 do godz. 14) pod numerem : 77 46 40 851,
77 46 40 862. Natomiast w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy urzędu należy zgłaszać pod
nr tel. 502 052 515.

3. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna, o którym mowa w ust. 1 zostaną podjęte
działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia bezdomnego i umieszczenia go w schronisku.
4. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy jest realizowane przez firmę Pani Gabrieli
Bartoszek – P.U.P.H.W „Gabi” Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice na
podstawie umowy zawartej z gminą na przeprowadzanie odławiania zwierząt bezdomnych
i umieszczanie ich w schronisku.
5. Odłowione zwierzęta są niezwłocznie przewożone i umieszczane w schronisku, które zapewnia
właściwe warunki bytowania zwierząt, zgodnie z ich podstawowymi potrzebami:
a. dostępu do odpowiedniego pożywienia i świeżej wody;
b. ochronę przed warunkami atmosferycznymi;
c. należyta opiekę weterynaryjną.
Rozdział 3
Adopcja zwierząt
§4
1. Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania opieki
nad zwierzętami bezdomnymi pochodzącymi z terenu Gminy Tarnów Opolski.
2. Sprawowanie opieki nad zwierzęciem może mieć postać stałą i nieograniczoną w czasie,
zmierzająca do nabycia zwierzęcia na własność, zwaną dalej „adopcja”.
3. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie, bądź za zwrotem wydającemu
podstawowych kosztów opieki medycznej nad zwierzęciem.
4. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez:
a. promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez umieszczenie informacji na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów Opolski, na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów
Opolski oraz w gazecie lokalnej. Osoby zainteresowane adopcją bezdomnych zwierząt winny
zgłosić się do Urzędu Gminy Tarnów Opolski celem uzyskania szczegółowych informacji;
b. promowanie na stronach internetowych „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt”;
c. współpracę z mieszkańcami i organizacjami społecznymi.
5. Adopcja zwierzęcia ze schroniska może odbyć się jedynie po odbyciu przez niego zabiegu,
polegającym na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia, chyba że istnieją szczególne
przeciwskazania, a zwłaszcza nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia.
Rozdział 4
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§5
1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane jest poprzez
zakup przez urząd gminy karmy i wydawanie jej społecznym opiekunom (karmicielom) kotów
wolno żyjących.
2. Dokarmianie kotów wolnożyjących będzie odbywało się w okresie zimy, kiedy występują
temperatury ujemne. W związku z tym powstanie rejestr tzw. społecznych opiekunów kotów
wolnożyjących, prowadzony przez pracownika ds. ochrony środowiska i rolnictwa, Urzędu Gminy
Tarnów Opolski, gdzie zawarte będą następujące informacje: imię i nazwisko oraz miejsce
zamieszkania społecznego opiekuna wraz z dokładnym adresem przebywania kotów
wolnożyjących dokarmianych przez opiekunów jak również ich ilość. Wpis do rejestru odbywać
się będzie na wniosek mieszkańca chcącego pełnić funkcję społecznego opiekuna.

Rozdział 5
Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt
§6
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących zadań:
a. obligatoryjną sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska dla
bezdomnych zwierząt;
b. sterylizację albo kastrację kotów wolnożyjących na terenie gminy, z wyjątkiem kotów,
u których istnieją przeciwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek,
realizuje Gabinet Weterynaryjny Pani Marty Szypczyńskiej przy ul. Księdza Klimasa 11
w Tarnowie Opolskim na podstawie umowy zawartej z gminą. Po przeprowadzonym zabiegu
zwierzęta wrócą do swoich naturalnych środowisk;
c. usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku
dla bezdomnych zwierząt lub lecznicy weterynaryjnej na zlecenie Wójta;
d. zabieg uśpienia musi być wykonany humanitarnie;
e. działania zmierzające do identyfikacji psów na terenie gminy.
Rozdział 6
Identyfikacja zwierząt
§7
1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne psy oraz zmniejszaniu ich
bezdomności wprowadza się możliwość trwałego oznakowania psów poprzez wszczepienie
identyfikatorów – elektronicznych czipów i umożliwienie kontroli numeru wszczepionego
identyfikatora pracownikom samorządu gminy, oraz osobom trzecim działającym w ramach
odrębnych umów zawartych z Gminą Tarnów Opolski.
2. Właściciel psa zamieszkujący na terenie Gminy Tarnów Opolski ma możliwość do dokonania jego
trwałego oznakowania.
3. Gmina Tarnów Opolski pokrywa koszty elektronicznego znakowania psów, których właściciele
zamieszkują na terenie Gminy Tarnów Opolski, na poniższych zasadach:
a. zawiera umowę z gabinetem weterynaryjnym na dokonywanie usług elektronicznego
znakowania psów (czipowania), nabywa czipy oraz dostarcza je do wybranego gabinetu
weterynaryjnego;
b. właściciel psa, w celu wykonania usługi identyfikacji elektronicznej, zgłasza się do gabinetu
weterynaryjnego wybranego przez Gminę Tarnów Opolski, wypełnia formularz np. „Wniosek
o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa na koszt Gminy Tarnów Opolski”,
a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających
z realizacji Programu, (wymagane jest dodatkowo okazanie aktualnego dowodu szczepienia
przeciwko wściekliźnie);
c. Gmina Tarnów Opolski dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto
gabinetu weterynaryjnego, zgodnie z warunkami zawartej umowy, na podstawie dokumentów
zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez gabinet weterynaryjny dla zwierząt oraz
wypełniony formularz zgłoszeniowy bazy danych oznakowanych psów.
Rozdział 7
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt
§8
W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań:
a. promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez zamieszczanie na łamach prasy lokalnej
informacji o możliwości adopcji;
b. współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu zwiększenia
ilości adopcji bezpańskich zwierząt;

c. promowanie na stronie internetowej Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt;
d. przeciwdziałanie zjawisku nielegalnego obrotu zwierzętami domowymi na targowiskach.
Rozdział 8
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
§9
1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Tarnów Opolski.
2. W 2019 roku Gmina Tarnów Opolski zapewniła w budżecie kwotę 50 500,00 zł,
w tym na:
a. wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy – 8 000,00 zł;
b. całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
i w przypadku zwierząt agresywnych oraz odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt –
15 000,00 zł;
c. identyfikację psów z terenu Gminy Tarnów Opolski, sterylizację i kastrację bezpańskich
kotów oraz szczepienia przeciw wściekliźnie dla bezdomnych kotów z terenu gminy –
7 000,00 zł;
d. zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 1 500,00 zł;
e. zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy Tarnów
Opolski – 1 000,00 zł;
f. zapewnienie miejsca w schronisku – 18 000,00 zł.

