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UCHWAŁA NR XV/ 145 /2012
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Łodygowice w 2012 roku 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Łodygowice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

Czesław Wandzel
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Załącznik do Uchwały Nr XV/ 145 /2012  

Rady Gminy Łodygowice  

z dnia 3 kwietnia 2012 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Łodygowice w 2012 r. 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Celem niniejszego programu jest: 

– Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łodygowice 

– Poprawa bezpieczeństwa porządku publicznego 

– Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów 

– Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt 

2. Użyte w niniejszym programie słowa: 

– Gmina – należy przez to rozumieć Gminę Łodygowice. 

– Zwierzęta domowe – w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 17 ustawy o ochronie zwierząt. 

– Zwierzęta gospodarskie – w rozumieniu definicji zawartej art. 4 pkt. 18 ustawy o ochronie zwierząt. 

– Zwierzęta bezdomne – w rozumieniu definicji zawartej art. 4 pkt. 16 ustawy o ochronie zwierząt. 

§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym, Gmina będzie współpracować ze 
schroniskiem Beskid w Żywcu 34-300 Żywiec ul. Kabaty 2, na podstawie zawartej umowy na kompleksową 
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami domowymi. 

2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy realizuje schronisko poprzez 
przyjmowanie bezdomnych zwierząt domowych po uprzednim zgłoszeniu przez upoważnionego pracownika 
urzędu lub policji. 

3. Schronisko po przyjęciu bezdomnego zwierzęcia domowego wykona wszystkie niezbędne zabiegi 
weterynaryjne w szczególności szczepienia, odrobaczanie, znakowanie (czipowanie). 

4. W celu zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim Gmina będzie współpracować z gospodarstwem 
rolnym położonym na terenie Gminy na podstawie zawartej umowy. 

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

1. W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców problemu z bezdomnymi kotami, Gmina zakupi karmę 
i rozstawi ją w pojemnikach w pobliżu miejsca przebywania zwierząt. 

2. Dokarmianie wolno żyjących kotów może być wykonywane przez opiekunów żyjących kotów wolno, w tym 
celu Gmina zakupi i wyda karmę opiekunom. 

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Po stosownym zgłoszeniu przez pracownika urzędu gminy lub policji schronisko podejmie działania mające 
na celu wyłapanie bezdomnych zwierząt domowych. 

2. Wyłapywaniu i umieszczeniu w schronisku podlegają zwierzęta domowe, które uciekły lub zostały 
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub osoby pod której opieką zwierzę 
dotąd pozostawało. 
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3. Po wyłapaniu, zwierzęta domowe przewiezione zostaną do Schroniska, gdzie będą miały zapewnioną 
opiekę. 

4. Koszty odławiania i umieszczenia bezdomnych zwierząt domowych, dla których nie istnieje możliwość 
ustalenia właściciela poniesie Gmina. 

5. W przypadku ustalenia właściciela bezdomnego zwierzęcia domowego, koszty odławiania i umieszczenia 
w schronisku poniesie dotychczasowy opiekun zwierzęcia. 

6. W przypadku odławiania zwierząt gospodarskich, zwierzęta zostaną przewiezione do gospodarstwa rolnego, 
z którym Gmina ma zawartą umowę w celu zapewnienia im schronienia i opieki. 

7. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może być prowadzone za pomocą przeznaczonego do odłowu sprzętu, 
który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt, a także nie będzie zadawać im 
cierpienia. 

§ 5. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

Schronisko będzie przeprowadzało zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych z terenu Gminy, 
z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan 
zdrowia i/lub wiek. 

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz działania edukacyjne 

1. Gmina będzie prowadzić wraz ze schroniskiem akcje mające na celu poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt domowych. 

2. Gmina będzie prowadzić akcje adopcji bezdomnych zwierząt domowych z terenu Gminy, poprzez 
stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczenie zdjęć i informacji dotyczącej 
wyłapanych zwierząt na tej stronie oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 

3. Gmina za pomocą lokalnej prasy będzie zachęcać mieszkańców do adopcji bezdomnych zwierząt domowych 
przebywających w schronisku. 

§ 7. Usypianie ślepych miotów 

1. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla 
nich właścicieli. 

2. Zabieg uśpienia zwierząt o których mowa w pkt. 1 może przeprowadzić lekarz weterynarii w Schronisku. 

3. Zabieg uśpienia zwierząt o których mowa w pkt. 1 może przeprowadzać lekarz wolnej praktyki na zlecenie 
Urzędu Gminy. 

§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

W przypadku potrzeby przyjęcia zwierząt gospodarskich Gmina przekaże je do gospodarstwa na podstawie 
zawartego porozumienia z osobą fizyczną. 

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

1. Zapewnienie opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Gmina na podstawie 
zawartego porozumienia z lekarzem weterynarii. 

2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
również może realizować Schronisko, przy współpracy z lekarzem weterynarii. 
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§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Rada Gminy uchwalając budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań 
wynikających z niniejszego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt. 

2. Koszty z realizacji niniejszego programu w roku 2012 będą kształtować się na poziomie 
60 000,00 zł. 

3. Gmina będzie prowadziła zawarte w niniejszym programie zadania w oparciu o umowę ze schroniskiem, 
w której będą uwzględnione wszelkie koszty wynikające z realizacji zadań. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

Czesław Wandzel


