
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/382/22 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Oborniki Śląskie w 2022 roku 

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

poz. 1372, Dz. U. z 2021, poz. 1834 ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

z  2020 poz. 638, Dz. U. z 2021 r. poz. 1718, Dz. U. z 2021 r. 1728) Rada Miejska w Obornikach Śląskich 

uchwala, co następuje: 

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

na terenie gminy Oborniki Śląskie w 2022 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich: 

Agnieszka Zakęś

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2022 r.

Poz. 1788



Załącznik do uchwały nr XLVII/382/22 

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich 

z dnia 24 marca 2022 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2022 ROKU 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Oborniki Śląskie w 2022 roku ustala zasady realizacji zadania własnego gminy, polegającego  

na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Oborniki Śląskie, 

2) Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko zlokalizowane w miejscowości Racibórz prowadzone 

przez Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. K Adamczyka 10, 47-400 

Racibórz, 

3) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oborniki Śląskie w 2022 roku. 

§ 3. Działania związane z realizacją programu prowadzone są przy wzajemnej współpracy przez: 

1) Gminę, 

2) Schronisko, 

3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 

§ 4. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w Schronisku gwarantujące: 

1) całodobowe przyjmowanie i przetrzymywanie zagubionych, zabłąkanych, porzuconych lub z innych 

przyczyn bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, 

2) zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, 

3) zapewnienie właściwej pielęgnacji i profilaktyki w zapobieganiu chorobom zakaźnym zwierząt, 

4) zapewnienie właściwego żywienia i optymalnych warunków bytowych dla zwierząt, 

5) zapewnienie niezbędnego personelu do bezpośredniej obsługi zwierząt. 

§ 5. Gmina zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie przez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają wolno żyjące koty, 

2) pomoc wolno żyjącym kotom oraz ograniczenie ich nadmiernej liczebności poprzez zapewnienie 

wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji; wydanie skierowań na zabiegi sterylizacji/kastracji kotów 

wolno żyjących, Gmina zapewni przez cały rok wraz z zapewnieniem tygodniowej opieki pooperacyjnej, 

3) zapewnienie ich dokarmiania przez opiekunów społecznych w miejscu ich przebywania, poprzez 

wydawanie suchej karmy opiekunom wolno żyjących kotów; wpis do prowadzonego przez Gminę rejestru 

opiekunów kotów upoważnia do otrzymania karmy 1 (jeden) raz w miesiącu kalendarzowym, 

w wyznaczone przez Gminę dni. 

§ 6. 1. Gmina zapewnia odławianie i przewożenie bezdomnych zwierząt do Schroniska lub do miejsca 

wskazanego w § 10 ust. 1. 
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2. Odławianie bezdomnych zwierząt powinno być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 

nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt, a także nie będzie zadawał  

im cierpienia. 

3. Transport bezdomnych zwierząt powinien odbywać się środkiem transportu przystosowanym  

do bezpiecznego i humanitarnego przewożenia zwierząt. 

§ 7. 1. Gmina zapewnia obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt przebywających w Schronisku, 

polegającą na wykonywaniu zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od dnia umieszczenia  

ich w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz zwierzęta przeznaczone 

do adopcji, w terminie określonym na poszukiwanie nowych właścicieli. 

4. Zadanie wskazane w ust. 1 Gmina powierza Schronisku. 

§ 8. 1. Gmina zapewnia poszukiwanie nowych opiekunów dla bezdomnych zwierząt domowych oraz 

zapewnia nadzór nad programem adopcji tych zwierząt poprzez: 

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

Gminy, w tym na stronach internetowych, 

2) prowadzenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi działań edukacyjnych w zakresie ochrony 

zwierząt, poszanowania ich praw i odpowiedzialnego posiadania, 

3) prowadzenie kampanii adopcyjnych m.in. w lokalnych mediach i w Internecie, 

4) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt 

bezdomnych. 

2. Gmina powierza Schronisku zadania poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt w zakresie: 

1) prowadzenie strony internetowej Schroniska prezentującej zwierzęta w Schronisku, 

2) prowadzenie rejestru zwierząt oddanych do adopcji. 

§ 9. 1. Gmina zapewnia humanitarne usypianie ślepych miotów, poprzez wykonywanie tych zabiegów 

przez lekarza weterynarii w Schronisku. 

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  

(t.j. Dz. U. 2020 poz. 638 ze zm.) o ochronie zwierząt oraz przepisami odrębnymi. 

3. Zwłoki uśpionych zwierząt bezdomnych muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania  

ich do utylizacji. 

§ 10. 1. Gmina zapewnia zwierzętom gospodarskim miejsce w gospodarstwie rolnym w miejscowości 

Wilczyn. 

2. Równocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie wskazanym w ust. 1, Gmina podejmuje 

starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

§ 11. Gmina zapewnia opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, która 

jest realizowana całodobowo przez firmę DEX Jolanta Furman, z siedzibą w Poniatowicach 39, 56-400 

Oleśnica. 

§ 12. 1. Wysokość planowanych środków przeznaczonych na realizację programu wynosi: 

78.000,00 złotych. 

2. Środki będą wydatkowane na zadania określone w programie w następujący sposób: 
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1) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich: 

a) dokarmianie – 300,00 zł, 

b) sterylizacja, kastracja, leczenie oraz podejmowanie wszelkich interwencji w sprawach kotów wolno 

żyjących - 4.100,00 zł, 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim przekazanym do wskazanego gospodarstwa 

rolnego – 1.000,00 zł, 

3) prowadzenie Schroniska, sterylizacja zwierząt przebywających w Schronisku, odławianie oraz zapewnianie 

całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom (lub poszkodowanych w wyniku zdarzeń 

drogowych) poprzez przekazanie ich do schroniska – 72.000,00 zł, 

4) usypianie ślepych miotów - 300,00 zł, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, w tym działanie informacyjno-edukacyjne – 300,00 zł, 

6) zadania określone ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 będą realizowane na podstawie zawartej umowy 

z podmiotem prowadzącym Schronisko, 

7) zadania określone ust. 2 pkt 2 będą realizowane na podstawie zawartej umowy z podmiotem prowadzącym 

gospodarstwo rolne w miejscowości …………………………. * przy ulicy …………………………….*, 

8) zabiegi określone ust. 2 w pkt 4 będą wykonywane przez Schronisko na podstawie odrębnych zleceń  

od Gminy, 

9) pozostałe działania będą realizowane przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich na podstawie odrębnych 

zleceń; wydawanie karmy dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez zakup karmy przez Gminę 

oraz jej wydawanie opiekunom społecznym na podstawie sporządzanych protokołów. 

 

* ochrona danych osobowych 
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