
 

  Uchwała Nr XXX/187/2013 

 Rady Gminy Tarnów Opolski 

  z dnia 26 marca 2013 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia  „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt” 
 
 

Na podstawie  art. 11 a  w związku z  art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt ( Dz. U.  z 2003 r. Nr 106, poz.1002 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 
 
Zatwierdza się  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXX/187/2013 
Rady Gminy Tarnów Opolski  
z dnia  26 marca 2013 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.  
 
Uchwała 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 jest: 

1) zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt, 
2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów, 
3) edukacja mieszkańców miasta w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt 

oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych, 
4) opieka nad zwierzętami bezdomnymi, 
5) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Tarnów Opolski. 

 
§ 3. 

Wykonawcami Programu są: 
1) Urząd Gminy Tarnów Opolski, 
2) przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej,  
3) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 
4) osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom. 
 

Rozdział II 
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

 
§ 4. 

 
W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących 
zadań: 

1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Tarnów Opolski i doprowadzanie 
ich do schroniska ( zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt  i dalszy sposób 
postępowania z nimi określa odrębna uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski), 

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych, 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w 
schronisku, 



4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy 
Tarnów Opolski i  nie posiadających właściciela, 

5) dokarmianie kotów wolnoŜyjących, 
6) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z 

przepisami ustawy prawo ochrony zwierząt.   
 

Uszczegółowienie 
 

§ 5. 
 

Zwierzęta w schronisku będą miały zapewnione właściwe warunki bytowania oraz 
zapewnioną opiekę lekarsko – weterynaryjną. 
Informacje o bezpańskich zwierzętach bądź zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym 
na terenie Gminy Tarnów Opolski będzie moŜna zgłaszać pod numerem : 77 46 40 851, 77 46 
40 862. 
Informacje o zwierzętach oczekujących na adopcje będą  prezentowane m.in. na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski jak równieŜ na  łamach prasy lokalnej. 
Zwierzęta gospodarskie nie posiadające właściciela, które zostały znalezione na terenie gminy 
będą przekazywane do gospodarstwa rolnego na terenie gminy i będą tam przebywały do 
momentu znalezienia nowych właścicieli. 
Dokarmianie kotów wolnoŜyjących będzie odbywało się w okresie zimy, kiedy występują 
temperatury ujemne. W związku z tym powstanie rejestr tzw. społecznych opiekunów kotów 
wolnoŜyjących, prowadzony przez pracownika 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 
wolnoŜyjących dokarmianych przez opiekunów jak równieŜ ich ilość. Wpis do rejestru 
odbywać się będzie na wniosek mieszkańca chcącego pełnić funkcję społecznego opiekuna.  
Po sprawdzeniu przez pracownika Urzędu Gminy danych uwzględnionych w rejestrze 
społeczni opiekunowie będą mogli odebrać w Urzędzie karmę przeznaczoną dla kotów 
wolnoŜyjących. 

 
Rozdział III 

Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 
 

§ 6. 
 
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących 
zadań: 

1) sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt przebywających  w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt, 

2) sterylizację albo kastrację kotów wolnoŜyjących na terenie Gminy Tarnów Opolski we 
współpracy z mieszkańcami.  Niniejsza współpraca będzie polegała na dostarczenie 
zwierzęcia przez mieszkańców do lekarza, z którym gmina zawarła umowę na 
dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji. Po przeprowadzonym zabiegu 
zwierzęta wrócą do swoich naturalnych środowisk. 

3) usypianie ślepych miotów w schronisku, 
4) działania zmierzające do identyfikacji psów  na terenie gminy 

 
 
 



 
 

 
Rozdział IV 

Edukacja w zakresie ochrony zwierząt 
 

§ 7. 
 

W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację 
następujących zadań: 

1) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez zamieszczanie na łamach prasy 
lokalnej informacji o moŜliwości adopcji, 

2) współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu 
zwiększenia ilości adopcji bezpańskich zwierząt 

3) promowanie na stronie internetowej Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

4) przeciwdziałanie zjawisku nielegalnego obrotu zwierzętami domowymi na 
targowiskach. 

 
Rozdział IV 

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 
 

§ 8. 
 

1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budŜetu Gminy Tarnów Opolski. 
2. W 2012 roku Gmina Tarnów Opolski  zapewniła w budŜecie kwotę 12 600 zł 

w tym na: 
• wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy – 10 000 zł, 

• całodobową opiekę weterynaryjną  w przypadku zdarzeń drogowych na 

drogach gminnych z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt 

agresywnych  - 1 500 zł, 

• sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów z terenu gminy  - 500 zł, 

• zakup karmy dla kotów wolnoŜyjących -  100 zł, 

• zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie 

Gminy Tarnów Opolski -  500 zł. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 


