
UCHWAŁA NR XL.248.2018
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt

Na podstawie art.11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) 
Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
obowiązujący na terenie Gminy Ujazd, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Tomasz Cichoń
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Załącznik do Uchwały Nr XL.248.2018

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 26 lutego 2018 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOSCI ZWIERZĄT

Rozdział 1.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.

§ 1. § 1. Postanowienia ogólne.

Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym w szczególności do 
psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Ujazd.

Cele programu:

1) zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt;

2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów;

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi;

4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Ujazd.

§ 2. Bezdomnym zwierzętom, zapewnia się miejsce w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Miejski 
Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu ul. Gliwicka 20, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, będący 
jednostką budżetową Gminy Kędzierzyn-Koźle, z którym Gmina Ujazd zawarła porozumienie w sprawie 
kompleksowej opieki nad bezdomnymi psami żyjącymi na terenie Gminy Ujazd.

Rozdział 2.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

§ 3. 1. W celu opieki nad wolno żyjącymi kotami Burmistrz Ujazdu powoła w razie takiej potrzeby określone 
osoby, za ich zgodą, na społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.

2. Zadaniem społecznych opiekunów kotów wolno żyjących będzie:

1) ustalenie miejsc przebywania  kotów wolno żyjących;

2) wyposażenie tych miejsc w odpowiednie zadaszenie w celu ochrony kotów wolno żyjących przed upałem 
i opadami atmosferycznymi;

3) dostarczanie kotom wolno żyjącym w miejscach wskazanych w pkt 1 wody i karmy.

§ 4. 1. Dokarmianie kotów wolno żyjących następuje przez wyłożenie, szczególnie w okresie zimowym, 
odpowiedniej karmy zakupionej na koszt Gminy.

2. Karma wyłożona będzie w miarę potrzeby w miejscach, o których mowa w § 3 ust.2 pkt 1, w obecności 
upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt.

§ 5. 1.  Zwierzęta bezdomne podlegać będą wyłapywaniu.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się w sposób humanitarny na zasadach określonych 
w przepisach w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

3. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych chorych, niebezpiecznych, agresywnych lub zaliczonych na podstawie 
odrębnych przepisów do ras uznanych za agresywne, a także stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi 
lub innych zwierząt odbywa się stale.

4. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt prowadzi się na interwencję mieszkańców 
gminy i wykonywane będą na zgłoszenie pracownika tut. Urzędu.
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5. Interwencje dotyczące bezdomnych zwierząt zgłaszać można bezpośrednio lub telefonicznie w Urzędzie 
Miejskim w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, tel. 077 404 87 54/56.

Rozdział 4.
Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

§ 6. 1.  Sterylizacja i kastracja zwierząt jest najskuteczniejszą metodą do unikania niekontrolowanej 
rozrodczości zwierząt. 

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych (w szczególności psów i kotów) mogą być 
przeprowadzone wyłącznie przez lekarzy weterynarii współpracujących ze schroniskiem, o którym mowa 
w rozdziale 1, w § 2 niniejszego programu, jak i lekarza weterynarii (w uzasadnionych przypadkach), z którym 
Gmina Ujazd zawarła umowę 2/RG/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku.

3. Wyłapane koty wolno żyjące poddane będę sterylizacji albo kastracji.

4. Po dokonanym zabiegu koty wolno żyjące przewiezione będą do miejsca pochwycenia i wrócą do swoich 
naturalnych środowisk.

Rozdział 5.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 7. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów realizowane będzie przez Gminę 
poprzez prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Gminy Ujazd, tj. przez 
stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej i umieszczenie informacji dotyczących tych 
zwierząt.

2. Działania określone w ust.1 prowadzone będą niezależnie od działań w tym zakresie prowadzonych przez 
Schronisko.

Rozdział 6.
Usypianie ślepych miotów.

§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić tylko do piątego dnia życia zwierzęcia.

2. Zabiegi usypania ślepych miotów przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii Pan Jan Piskoń, z którym 
Gmina zawarła umowę o świadczenie usług usypania ślepych miotów psów i kotów.

Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

§ 9. W razie wystąpienia sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt gospodarskich w swoim środowisku 
i potrzeby przemieszczenia tych zwierząt w bezpieczne miejsce Burmistrz Ujazdu wskazuje gospodarstwo rolne 
z siedzibą w Ujeździe przy ul. Okrzei 4 jako gospodarstwo zapewniając miejsce dla zwierząt gospodarskich.

Rozdział 8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 10. 1.  Zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt.

2. W celu zapewnienia opieki, o której mowa w ust.1, Burmistrz Ujazdu zawarł umowę z lekarzem weterynarii 
Panem Janem Piskoń.

3. Informacja o adresie i numerze telefonu lekarza weterynarii, o którym mowa w ust.2, została podana na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Rozdział 9.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu.

§ 11. 1 Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Ujazd.

2. W 2018 roku Gmina Ujazd zapewniła w budżecie kwotę 61 500,00 zł na:

- odbiór, transport, umieszczenie i zapewnienie godziwych warunków bezdomnych psów z terenu Gminy Ujazd 
w schronisku w Kędzierzynie-Koźlu,

- całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń na drogach gminnych z udziałem zwierząt,
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- zakup karmy dla kotów wolno żyjących,

- sterylizacja i kastracja bezpańskich zwierząt,

- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia tych zwierząt.

3. Sposób wydatkowania tych środków odbywać się będzie na podstawie zawartych umów/porozumień.
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