
UCHWAŁA NR XXIII.185.2021 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Domaszowice w roku 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, 3, 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11 ust 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 poz. 638) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na 
terenie Gminy Domaszowice w roku 2021 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Białkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII.185.2021

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 26 lutego 2021 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Domaszowice w roku 2021

§ 1. Cele oraz wykonawcy programu:

1. Celami programu są:

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu gminy Domaszowice.

2) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

3) Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

2. Wykonawcami programu są:

1) Urząd Gminy Domaszowice - Wójt Gminy Domaszowice oraz Referat Inwestycji, Rozwoju, Ochrony
Środowiska i Zasobów Komunalnych.

2) Organizacje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia
i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia.

3) Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie gminy Domaszowice.

§ 2. Realizacja założonych celów.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:

1. Odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Katarzyna Zalewska, ul. Kluczborska 7/3, 46-250 Wołczyn.

2. Zapewnienie miejsc w schronisku dla zwierząt wszystkim zwierzętom zgubionym, wałęsającym się,
pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie
o ochronie zwierząt, zebranym z terenu gminy Domaszowice przez w/w przedsiębiorstwo (Schronisko Dla
Zwierząt w Paryżu, Paryż 7A, 46-034 Domaradz).

3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie
stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

4. Przekazywanie pod tymczasową opiekę Gminie Domaszowice, poprzez przekazanie wykwalifikowanemu
przedsiębiorstwu działającemu w przedmiotowym zakresie tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Katarzyna
Zalewska, ul. Kluczborska 7/3, 46-250 Wołczyn zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela,
długotrwały pobyt w szpitalu, odebranych w wyniku nieprzestrzegania ustawy o ochronie zwierząt, itp.) utraciły
właściciela. Opieka w szczególności będzie polegała na przekazaniu zwierząt przez Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Katarzyna Zalewska, do schronisk wykazanych w § 2 ust 2.

5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych, w szczególności w przypadkach
zdarzeń drogowych oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji, a wynikających
z realizowania zapisów ustawy o ochronie zwierząt - Zakład Usług Weterynaryjnych w Domaszowicach – Jerzy
Szubert, ul. Główna 8/1, 46-146 Domaszowice.

6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy
Domaszowice przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Katarzyna Zalewska, ul. Kluczborska 7/3, 46-250 Wołczyn.

7. Wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie
rolnym Pana Zbigniewa Gołyskiego w miejscowości Siemysłów.

8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi poprzez zakup i wydawanie karmy w miesiącach zimowych
(od początku października do końca marca) społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy
zarejestrowani będą w Urzędzie Gminy Domaszowice.
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9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nieodpłatnego trwałego oznakowania psów przez
wyznaczonych lekarzy weterynarii w terminach i miejscach podanych do publicznej wiadomości tj. poprzez strone
internetową Gminy Domaszowice oraz przez umieszczanie plakatow informacyjnych.

§ 3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez:

1. Prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców gminy Domaszowice w zakresie opieki nad
zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt.

2. Wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową
opieką gminy przez Zakład Usług Weterynaryjnych w Domaszowicach Jerzy Szubert, ul. Główna 8/1, 46-146
Domaszowice) przed przekazaniem ich nowym właścicielom.

3. Współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrodczości -
usypianie ślepych miotów i sterylizacja na koszt gminy przez Zakład Usług Weterynaryjnych w Domaszowicach
Jerzy Szubert ul. Główna 8/1, 46-146 Domaszowice i udzielanie im wszechstronnej pomocy oraz prowadzenie
edukacji w zakresie odpowiedzialnego dożywiania zwierząt.

4. Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem natychmiastowej
sterylizacji suk na koszt właściciela przez Zakład Usług Weterynaryjnych w Domaszowicach Jerzy Szubert ul.
Główna 8/1, 46-146 Domaszowice.

5. Działania zachęcające właścicieli psów do wszczepiania mikroczipów identyfikacyjnych.

§ 4. Edukacja mieszkańców gminy Domaszowice w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
realizowana będzie poprzez:

Zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia do treści programowych
w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich
prawidłową opieką.

§ 5. Koordynacja działań

Koordynatorem działań podejmowanych w ramach programu z ramienia Wójta Gminy Domaszowice jest
Referat Inwestycji, Rozwoju, Ochrony Środowiska i Zasobów Komunalnych współpracujący ściśle w tym zakresie
z organami Inspekcji Weterynaryjnej i Zakładem Usług Weterynaryjnych.

§ 6. Realizacja Programu

1. Program realizowany będzie z funduszy Gminy Domaszowice zapisanych w budżecie jednostki na rok
2021 w kwocie 14 000,00 zł w tym:

1) zakup karmy – 1 000,00 zł

2) zapewnienie gotowości do podejmowania działań w ramach opieki nad zwierzętami - 4 500,00 zł

3) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku – 6 000,00 zł

4) usługi weterynaryjne – bezdomne zwierzęta (m.in. sterylizacja) - 2 500,00 zł

2. Program ograniczenia bezdomności i ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych będzie realizowany przez
osoby i instytucje wskazane w §2, pod nadzorem Urzędu Gminy Domaszowice.

§ 7. Numery telefonów do osób/instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie opieki

1)Urząd Gminy Domaszowice, w godzinach pracy: 77 4108 250 / poza godzinami pracy: 603 094 043

2)Zakład Usług Weterynaryjnych: 606 387 913

3)Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Katarzyna Zalewska: 668 782 325

§ 8. Postanowienia końcowe

Dla realizacji Projektu ograniczania bezdomności zwierząt domowych gmina może udzielać organizacjom
społecznym pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci:

1) wsparcia finansowego;

2) udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym;

3) promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu.
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