
UCHWAŁA NR XIV/142/2020
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 122 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żywcu oraz Koła Łowieckiego 
,,Puszczyk’’ w Łodygowicach

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Łodygowice w 2020 r.  w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik do uchwały Nr XIV/142/2020

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 12 marca 2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Łodygowice w 2020 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w programie jest mowa o:

1) Gmina – należy przez to rozumieć Gminę Łodygowice.

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

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

4) Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, należy przez to rozumieć, Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Żywcu przy ul. Folwark 8.

5) Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt „AZYL” w Cieszynie przy ul. Cichej 10.

6) Opiekunie społecznym (karmicielu), należy przez to rozumieć osobę dbającą o dobrostan kotów 
wolnożyjących, zamieszkałą na terenie Gminy Łodygowice.

7) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2020 r.

§ 2. CELE PROGRAMU

Celem niniejszego programu jest:

1) Zapewnianie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

2) Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łodygowice.

3) Poprawa bezpieczeństwa porządku publicznego.

4) Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

§ 3. GŁÓWNE ZADANIA PROGRAMU:

1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, Gmina będzie współpracować z firmą ESKALIBUR 
Włodzimierz Gacur, ul. Konstytucji 3 Maja 67, 34-120 Andrychów, na podstawie zawartej umowy na 
kompleksową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami domowymi. Firma ESKALIBUR Włodzimierz Gacur 
umieszcza zwierzęta w schronisku w Cieszynie, ul. Cicha 10.

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

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

§ 4. 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 społecznych, w tym celu 
Gmina zakupi i wyda karmę opiekunom.

§ 5. ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łodygowice ma charakter stały i przeprowadzane będzie 
w zależności od potrzeb na wezwanie mieszkańców Gminy Łodygowice lub z urzędu.
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2. Zgłoszenia o zwierzętach po uprzednim przeprowadzeniu postępowania zmierzającego do ustalenia 
właściciela zwierzęcia dokonywać będzie upoważniony pracownik Urzędu Gminy Łodygowice.

3. Po stosownym zgłoszeniu przez pracownika urzędu gminy firma ESKALIBUR Włodzimierz Gacur 
podejmie działania mające na celu wyłapanie bezdomnych zwierząt.

4. Wyłapywaniu i umieszczeniu w schronisku podlegają zwierzęta bezdomne, które uciekły lub zostały 
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub osoby pod której opieką zwierzę 
dotąd pozostawało.

5. Zwierzęta odławiane są po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników Urzędu Gminy Łodygowice iż 
pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się, są chore lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i porządku publicznego.

6. Bezdomne zwierzęta odławiane są przez pracowników firmy ESKALIBUR Włodzimierz Gacur, która 
dysponuje odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający warunki określone 
w obowiązujących przepisach, na podstawie stosownej umowy zawartej przez Gminę Łodygowice.

7. Po wyłapaniu, zwierzęta domowe przewiezione zostaną do Schroniska, gdzie będą miały zapewnioną opiekę.

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

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

10. 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.

§ 6. 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.

§ 7. POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

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

2. Gmina będzie prowadzić akcje adopcji bezdomnych zwierząt domowych z terenu Gminy, poprzez 
prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m. in umieszczanie ogłoszeń o adopcji 
zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy.

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

§ 8. USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW

1. W przypadku ujawnienia ślepych miotów, w momencie kiedy nie ma możliwości zapewnienia dla nich 
właścicieli, Wójt Gminy zapewnia ich uśpienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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.

4. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić 
mu trwogi i dodatkowych udręczeń.

§ 9. WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA 
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.

W przypadku potrzeby przyjęcia zwierząt gospodarskich Gmina na podstawie zawartego porozumienia 
przekaże je do gospodarstwa mieszczącego się w Pietrzykowicach 34-326, ul. Kościuszki 184.
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§ 10. 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 
porozumienia zawartego z gabinetem weterynaryjnym lek. wet. Eugeniuszem Sokołowskim 34-340 Jeleśnia, ul. 
Jana Kazimierza 81.

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

§ 11. FINANSOWANIE PROGRAMU ORAZ SPOSÓB WYDATKOWANIA ŚRODKÓW

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 
Gminy Łodygowice na 2020 rok w wysokości 53 000,00 zł.

2. Środki finansowe wydatkowane będą z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań w następujący 
sposób:

1) Zapewnienie miejsca i opieki w Schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łodygowice realizowane 
jest w porozumieniu ze schroniskiem dla zwierząt bezdomnych AZYL w Cieszynie za pośrednictwem 
pracowników firmy ESKALIBUR Włodzimierz Gacur.

2) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Gmina Łodygowice poprzez 
nadzorowanie wydawanej karmy opiekunom społecznym.

3) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Łodygowice realizowane jest ze środków własnych Gminy 
przez firmę ESKALIBUR Włodzimierz Gacur. Odłowione zwierzęta pozostawione bez opieki i nadzoru 
transportowane są do schroniska dla zwierząt bezdomnych AZYL w Cieszynie gdzie poddawane są opiece 
lekarskiej.

4) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt realizowane jest przez schronisko 
dla zwierząt bezdomnych AZYL w Cieszynie z budżetu Gminy Łodygowice.

5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt schronisko zgodnie z zawartym porozumieniem.

6) Usypianie ślepych miotów realizowane przez gabinet weterynaryjny lek. wet. Eugeniusza Sokołowskiego, 34-
340 Jeleśnia, ul. Jana Kazimierza 81 na podstawie zawartej umowy.

7) Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich na podstawie zawartego porozumienia z gospodarstwem 
rolnym zlokalizowanym w Pietrzykowicach 34-326 przy ul. Kościuszki 184.

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt przez 
gabinet weterynaryjny lek. wet. Eugeniusza Sokołowskiego, 34-340 Jeleśnia, ul. Jana Kazimierza 81 na 
podstawie zawartej umowy.
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