
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR LVI/342/2022 

RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania 

na terenie gminy Oława w roku 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 tj. ze zm.) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 638 tj. ze zm.) Rada Gminy Oława uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Oława w roku 2022” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Oława: 

Mariusz Michałowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2022 r.

Poz. 2278



Załącznik do uchwały nr LVI/342/2022 

Rady Gminy Oława 

z dnia 31 marca 2022 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oława w roku 2022 

§ 1. 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym 

kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich przebywających w administracyjnych granicach gminy 

Oława.  

2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami 

bezdomnymi i zagubionymi. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym programie mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Oława;  

2) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Oława;  

3) przytulisku – należy przez to rozumieć miejsce tymczasowego przebywania zwierząt bezdomnych 

i zagubionych położone w Zakrzowie na posesji nr 20, które zostało zorganizowane na potrzeby Gminy 

Oława i utrzymywane jest przez przedsiębiorcę wpisanego do centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej pod nazwą P.A. „CANIS” Adam Polit Zakrzów 20, 55-200 Oława;  

4) gabinecie weterynaryjnym – należy przez to rozumieć Przychodnię Weterynaryjną, położoną w Oławie 

przy ul. Sosnowej 34, prowadzoną przez lekarza weterynarii Józefa Aksmana;  

5) schronisku – należy przez to rozumieć jedno z następujących schronisk dla bezdomnych zwierzą™:  

- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, 

- Schronisko dla zwierząt w Paryżu (Domaradz, gmina Pokój),  

- Schronisko dla bezdomnych psów i kotów w Miedarach (gmina Zbrosławice),  

do których – w ramach podpisanej przez Gminę umowy współpracy, przekazywane będą odłowione 

zwierzęta. 

§ 3. W ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina: 

1) przeprowadza interwencyjne odławianie bezdomnych zwierząt; 

2) zapewnia bezdomnym zwierzętom domowym odłowionym na terenie gminy Oława tymczasową opiekę 

w przytulisku; 

3) zapewnia bezdomnym zwierzętom domowym odłowionym na terenie gminy Oława miejsce w schronisku, 

w tym obowiązkową sterylizację i kastrację; 

4) poszukuje właścicieli bezdomnych zwierząt w okresie przebywania zwierząt w przytulisku; 

5) zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w sytuacji wystąpienia zdarzenia drogowego z udziałem 

zwierzęcia; 

6) zapewnia opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

7) ogranicza populację zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących poprzez kastrację i sterylizację, 

a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach; 

8) wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

§ 4. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w zakresie 

wynikającym z niniejszego Programu realizowane jest przez: 

1) Gminę; 

2) gabinet weterynaryjny; 

3) podmiot uprawniony do odławiania zwierząt na terenie gminy Oława; 
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4) podmiot prowadzący przytulisko oraz 

5) podmiot prowadzący schronisko, 

przy współpracy z organizacjami społecznymi działającymi na obszarze gminy Oława, których statutowym 

celem jest ochrona zwierząt. 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w przytulisku jest realizowane w następujący sposób: 

1) przytulisko zapewnienia bezdomnym zwierzętom, odłowionym z terenu gminy Oława przez uprawniony 

podmiot, utrzymanie w odpowiednich warunkach, właściwe żywienie i odpowiednią pielęgnację zwierząt 

do czasu odnalezienia ich właściciela lub przekazania zwierząt do schroniska; 

2) podmiot prowadzący przytulisko podejmuje działania w zakresie poszukiwania dotychczasowych 

właścicieli zwierząt; 

3) Gmina przez gabinet weterynaryjny zapewnia w razie potrzeby szczepienie, odpchlenie i odrobaczenie 

odłowionych zwierząt, a w razie konieczności także ich leczenie w okresie przebywania w przytulisku; 

4) podmiot prowadzący przytulisko przekazuje odłowione zwierzęta odnalezionym ich właścicielom albo do 

schroniska; 

5) schronisko przeprowadza obligatoryjną sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt po okresie 

kwarantanny, zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii, nie później niż przed oddaniem zwierzęcia  

do adopcji, z wyłączeniem tych czynności w stosunku do zwierząt zaraźliwie chorych i po wypadku, które 

nie rokują nadziei na wyzdrowienie. 

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym opieki weterynaryjnej oraz ich dokarmianie 

realizowane jest poprzez: 

1) przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców Gminy i podejmowanie działań interwencyjnych dotyczących 

kotów wolno żyjących; 

2) sterylizację, bieżącą opiekę weterynaryjną i żywienie odłowionych kotów w gabinecie weterynaryjnym; 

3) zakup karmy dla kotów. 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli odłowionych zwierząt realizowane jest poprzez publikację, w odpowiedniej 

kolumnie prasy lokalnej informacji o zwierzęciu oraz jego zdjęcia. Ww. obowiązek obejmuje również bieżące 

dostarczanie materiałów na tematyczną kolumnę serwisu internetowego Urzędu Gminy Oława 

(www.gminaolawa.pl). 

§ 8. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy przeprowadza się w sytuacji, gdy powzięte 

zostaną informacje o bezdomnych zwierzętach, wymagających odłowienia i zapewnienia im opieki.  

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje przedsiębiorca wpisany do centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod nazwą P.A. „CANIS” Adam Polit, Zakrzów 20, 55-200 

Oława, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonywanie usługi. 

3. Odławianiem objęte są zwierzęta błąkające się po Gminie, w szczególności chore albo zagrażające 

zdrowiu lub bezpieczeństwu mieszkańców, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie o bezdomność. 

4. Odłowione zwierzęta umieszczane są w przytulisku do czasu ewentualnego odnalezienia 

dotychczasowego właściciela. 

5. Przebywające czasowo w przytulisku bezdomne zwierzęta przekazywane są do schroniska po upływie 2 

tygodni od daty ich odłowienia. 

§ 9. Odłowione lub odebrane czasowo zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w Zakładzie 

Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin zlokalizowanym w Oleśnicy Małej 46. 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizowane jest przez gabinet weterynaryjny. 
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§ 11. 1. Usypianie ślepych miotów odbywa się w gabinecie weterynaryjnym.  

2. Gabinet weterynaryjny prowadzi na bieżąco ewidencję zabiegów uśpienia ślepych miotów 

z uwzględnieniem przyczyny przeprowadzenia zabiegu. 

§ 12. W ramach zapobiegania bezdomności psów Gmina prowadzi ewidencyjny rejestr psów, których 

właściciele zamieszkują na terenie Gminy. 

§ 13. 1. Na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu przeznacza się środki finansowe 

w kwocie nie mniejszej niż 224.800 zł w szczególności:  

a) 145.000 zł – na chwytanie, odławianie i transport bezpańskich psów oraz ich żywienie i pielęgnację 

w okresie czasowego przetrzymywania, a także na utrzymywanie zwierząt w schronisku, 

b) 64.800 zł – na usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych zwierząt przebywających w przytulisku, kotów 

wolno żyjących i zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

c) 15.000 zł – na dokarmianie kotów wolno żyjących. 

2. Wydatkowanie środków finansowych odbywa się poprzez zawieranie umów, których przedmiotem jest 

świadczenie usług i dostaw, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.) w zakresie określonym niniejszym Programem.  
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