Projekt
UCHWAŁA NR XVIII/98/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia ......................... r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) art. 11a ust. 1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), po
zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach, organizacje społeczne, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządców obwodów łowieckich działających
na obszarze gminy

Rada Gminy Bojszowy uchwala

§ 1.
Przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Bojszowy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Załącznik
do uchwały Nr XVIII/98/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia ………......... r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Bojszowy

Rada gminy Bojszowy zważywszy, że:
- człowiek winien jest zwierzętom jako istotom zdolnym do odczuwania cierpienia poszanowanie ich
praw, opiekę i ochronę;
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy;
- problem bezdomności zwierząt jest problemem narastającym;
uchwala niniejszym „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Bojszowy”, jako wyraz polityki Gminy Bojszowy wobec problemu
bezdomności zwierząt.
W niniejszym programie określono główny cel, który ma zapewnić kompleksową opiekę zwierzętom
bezdomnym z terenu Gminy Bojszowy.
Realizacja założonych celów nastąpi poprzez:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Bojszowy miejsca w Schronisku
prowadzonego przez PW „Zamex” mieszczącego się przy ul. Ks. Fr. Wyciśliska, 42-610
Miasteczko Śląskie zwanego dalej „Schroniskiem” – rozdział 1 programu;
2. odławianie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do schroniska – rozdział 2 programu;
3. opiekę nad wolno żyjącymi kotami miejskimi, w tym ich sezonowe dokarmianie – rozdział 3
programu;
4. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych w szczególności poprzez intensywną sterylizację i
kastrację psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów – rozdział 4 programu;
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt w szczególności poprzez organizowanie
wolontariatu – rozdział 5 programu;
6. wskazanie podmiotu, który zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich w przypadku
stwierdzenia znęcania się nad nimi lub niehumanitarnego ich traktowania – rozdział 6 programu;
7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt – rozdział 7 programu;
8. prowadzenie akcji edukacyjnych, zachęcających do podejmowania działań na rzecz zwierząt
bezdomnych – rozdział 8 programu.
Rozdział 1
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku
§1
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Bojszowy realizuje Pan Gabriel Klaja
zamieszkały w Bieruniu przy ul. Skrzetuskiego 7 poprzez wyłapywanie oraz przekazywanie zwierząt
bezdomnych dostarczanych do Schroniska zapewniającego im warunki gwarantujące godne
bytowanie.

Rozdział 2
Odławianie bezdomnych zwierząt
§2
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bojszowy:
1. odławianiem objęte będą zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której trwale
dotąd pozostawały;
2. do wyłapywania zwierząt upoważniony jest Pan Gabriel Klaja zamieszkały w Bieruniu przy ul.
Skrzetuskiego 7;
3. wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie za pomocą sprzętu, który nie będzie
stwarzał zagrożenia dla życia lub zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawał im
cierpienia;
4. bezdomne zwierzęta po odłowieniu zostaną bezzwłocznie przewiezione do Schroniska;
5. w przypadku ustalenia właścicieli zwierząt będą oni obciążani zwrotem kosztów odłowienia,
transportu i utrzymania zwierząt.
Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§3
Gmina sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami poprzez ich sezonowe dokarmianie.
§4
Realizację dokarmiania wolno żyjących kotów powierza się organizacji pozarządowej, której
statutowym celem jest ochrona zwierząt.
§5
Wójt Gminy Bojszowy apeluje do mieszkańców Gminy Bojszowy o podejmowanie działań mających
na celu polepszenie warunków bytowych kotów bezdomnych oraz umożliwiających im przetrwanie
trudnego okresu zimowego.
Rozdział 4
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych
§6
Przyjmuje się, że ograniczanie liczebności populacji zwierząt bezdomnych jest najlepszą metodą
poprawiającą dobrobyt tych zwierząt.
§7
Akcja zmniejszania populacji zwierząt bezdomnych obejmuje:
1. sterylizację i kastrację zwierząt przebywających w Schronisku oraz opuszczających
Schronisko;
2. sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów;
3. usypianie ślepych miotów jedynie w wyjątkowych, potwierdzonych przypadkach,
wykluczających możliwość ich przeżycia.
§8
Akcja sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów oraz usypiania ślepych miotów obejmuje:
1. wyłapywanie wolno żyjących kotów przez osoby, które dokarmiają zwierzęta;

2. dostarczenie wyłapanych kotów do wyznaczonych punktów weterynaryjnych, gdzie poddane
zostaną zabiegom sterylizacji lub kastracji;
3. zapewnienie opieki kotom po wykonaniu zabiegu sterylizacji lub kastracji przez okres
niezbędny do rehabilitacji zwierzęcia;
4. wypuszczenie po okresie rehabilitacji zwierząt po zabiegu do miejsc z których zostały
zabrane;
5. humanitarne usypianie porzuconych lub osieroconych ślepych miotów jak w § 7
ust. 3;
6. w ramach niniejszego programu i akcji zabiegom sterylizacji i kastracji oraz usypianiu ślepych
miotów poddane zostać mogą wyłącznie zwierzęta bytujące na terenie Gminy Bojszowy;
7. bezpłatne zabiegi sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów przeprowadzane są
przez lekarzy weterynarii.
Rozdział 5
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§9
Dotychczasowy właściciel zwierzęcia w przypadku rezygnacji z jego posiadania winien podjąć
działania w celu znalezienia dla niego nowego domu. Gdy powyższe stanie się niemożliwe, wówczas
zwierzę należy oddać do schroniska.
§10
Poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i
oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
i zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowania;
2. Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji
zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej;
3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

Rozdział 6
Wskazanie podmiotu, który zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich
§11
Zwierzęta gospodarskie z terenu Gminy Bojszowy przekazywane będą do gospodarstwa rolnego
znajdującego się przy ul. Gaikowej 63 w Bojszowach.
Rozdział 7
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt
§12
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z
udziałem zwierząt bezdomnych realizuje Przychodnia Weterynaryjna „Vita Vet” z siedzibą w Bieruniu
przy ul. Licealnej 19 w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom
wolno żyjącym z terenu Gminy Bojszowy.

Rozdział 8
Źródła finansowania oraz środki przeznaczone na realizację programu
§13
Środki finansowe w kwocie 10 000 zł na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są
w budżecie Gminy Bojszowy.
§14
Środki finansowe wydatkowane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

