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  WPROWADZENIE 
 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt. zapewnienie 
opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy. Natomiast artykuł 11a tej 
ustawy zobowiązuje  radę gminy do corocznego w terminie do 31 marca  określania w drodze 
uchwały programu  opieki nad  zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt . 
 Niniejszy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
bezdomności zwierząt na terenie gminy Zebrzydowice ma zastosowanie  do zwierząt 
domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz do zwierząt 
gospodarskich . 
 
Głównymi przyczynami bezdomności zwierząt są: 

1) niekontrolowane rozmnażanie, 
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 
3) ucieczki zwierząt 
4) brak  edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności ze 

szczególnym  uwzględnieniem  sterylizacji  i kastracji . 
 
I. Cel  programu  : 
 
 Celem programu jest realizacja zadań własnych polegających na : 
 
- prowadzeniu działań służących zapewnieniu odpowiedniej opieki bezdomnym zwierzę-

tom z terenu gminy Zebrzydowic; 
- współpraca  z organizacjami  pozarządowymi, których  statutowym celem  działania  jest  

przeciwdziałanie bezdomności zwierząt  ; 
- współpraca  z Inspekcją  Weterynaryjną , a także wszystkimi osobami ,  które podejmują 

działania  zmierzające do  poprawy bytowania zwierząt ; 
- edukacja  mieszkańców gminy  w zakresie  traktowania zwierząt oraz obowiązków  

właścicieli  wobec zwierząt domowych . 
 
2. Zakres realizacji programu  : 
 
 Program obejmuje  wszelkie działania gminy mające  na celu  realizację  założonych 
celów poprzez : 
 

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 schronisku ; 
5) poszukiwanie  właścicieli  dla bezdomnych zwierząt ; 
6) usypianie ślepych miotów ; 



7) wskazanie  gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia  miejsca dla zwierząt ; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych   

z udziałem zwierząt . 
 
Ad.1 . 
 W celu zapewnienia  bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku  spisana została   
stosowna umowa z Firmą Handlową Pani Beaty Kowalczyk  prowadzącą schronisko                   
w Cieszynie .  
Informacje o pojawieniu się bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zebrzydowice   należy 
zgłaszać w Referacie Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Mienia 
Komunalnego w godz. pracy urzędu , bądź na  Policji poza godz. pracy  urzędu . 
Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 
podejmuje działania związane  z ustaleniem ewentualnego właściciela , bądź opiekuna  
zwierzęcia .  
W stosunku do zwierząt , do których nie istnieje  możliwość  ustalenia ich właściciela , bądź 
opiekuna  podejmowane są działania związane z  umieszczeniem zwierząt w schronisku  
Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu przewożone są do schroniska  w Cieszynie , który 
zapewnia im pobyt w schronisku  ,opiekę  weterynaryjną  oraz prowadzi działania  
zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli  i oddawania do adopcji bezdomnych 
zwierząt  osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im  należyte warunki bytowania . 
 
Ad.2 . 
Celem zapewnienia opieki  nad wolno żyjącymi kotami Gmina zawarła  umowę  z Fundacją  
dla Zwierząt  i Środowiska  „Lepszy Świat „      w Cieszynie   do wyłapywania  bezdomnych  
oswojonych kotów pozostających  bez opieki  . W ramach  wykonywanej umowy  Fundacja  
zajmuje się :  wyłapywaniem  kotów  , zapewnieniem im opieki w domach tymczasowych, aż 
do znalezienia im nowych  domów ; zapewniania  im opieki lekarsko-weterynaryjnej , 
odrobaczaniem, likwidacją  pasożytów  zewnętrznych , sterylizacją lub kastracją  oraz 
poszukiwanie  dla tych  kotów  stałych domów . 
 
 
Ad.3 do 6  
Obligatoryjna  sterylizacja  , kastracja zwierząt ,  poszukiwanie właścicieli  dla bezdomnych  
zwierząt , usypianie ślepych miotów , odławianie bezdomnych zwierząt  została powierzona  
schronisku  dla zwierząt w Cieszynie oraz Fundacji dla Zwierząt  i Środowiska  „Lepszy 
Świat „ w Cieszynie . 
 
Ad. 7  
Zwierzęta gospodarskie  traktowane  w sposób określony  w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie 
zwierząt mogą być  czasowo odebrane  właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji 
wójta gminy . 
W przypadku  czasowego odebrania  zwierzęcia ( zwierząt ) właścicielowi  lub opiekunowi  
na podstawie decyzji  wójta,  zwierzęta  umieszczone zostaną w gospodarstwie rolnym Pana 
Kazimierza Kaplity w Kaczycach , z którym gmina posiada zawartą stosowną umowę. 
 
Ad.8 
Celem zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej  w przypadkach zdarzeń  drogowych 
z udziałem zwierząt  gmina zawarła umowę   z  Przychodnią  Weterynaryjną  TRIOVET        
w Jastrzębiu Zdroju . Lekarz weterynarii  zobowiązany jest  do udzielenia pierwszej  pomocy  
bezdomnemu zwierzęciu rannemu w wypadku komunikacyjnym , po uprzednim zgłoszeniu   



przez  pracowników Referatu Gospodarki Przestrzennej , Rolnictwa, ochrony Środowiska        
i Mienia Komunalnego Gminy Zebrzydowice, bądź przedstawiciela  Policji. 
 
3. Edukacja w zakresie ochrony zwierząt : 
 
 W celu  edukacji  ekologicznej  z zakresu  ochrony zwierząt  planuje się realizację 
następujących zadań  : 

1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka  w stosunku do zwierząt ; 
2) uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw  i obowiązków wynikających  
z faktu nabycia, posiadania zwierzęcia . 

Edukacja mieszkańców z zakresu ochrony zwierząt  jest kluczowym  elementem Programu . 
Kampania ta będzie skierowana  zarówno dla dzieci  jak i dorosłych. W placówkach  

 oświatowych  prowadzone będą pogadanki. Narzędziem edukacyjnym  będą  broszury, ulotki, 
publikacje  dotyczące ochrony zwierząt  i zapobiegania ich  bezdomności . 

 Akcja edukacyjna  będzie organizowana  wspólnie przez gminę  oraz organizację  społeczne , 
których statutowym celem  jest ochrona zwierząt, a także  przez  zainteresowane placówki 
oświatowe. Akcja będzie miała na celu uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt   
wszystkich aspektów  związanych z nabyciem, posiadaniem zwierzęcia , a także promowanie 
prawidłowych postaw i zachowań  człowieka w stosunku do zwierząt . 

 
4.  Finansowanie programu : 

 Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu,                        
w wysokości  40.000,00 zł zabezpieczone są  w budżecie gminy Zebrzydowice na rok 2012 . 

 Środki finansowe przewiduje się do wydatkowania poprzez  zlecenie : 
 

1) wykonywania usług i dostaw , zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 z późn. zm. ) 

2) realizacji zadań  organizacjom pozarządowym , zgodnie z ustawą z dnia  24 kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.  z  2010 r. Nr 
234, poz. 1536 , z późn. zm. ) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


