
UCHWAŁA NR XXIII/137/2013
RADY GMINY CISEK

z dnia 4 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
i zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Cisek w roku 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. 
U z 2003r. Nr 106 poz.1002; z 2004r. Nr 69 poz. 625, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959; z 2005r. Nr 33 poz. 289, Nr 
175 poz.1462; z 2006r Nr 249 poz.1830; z 2008r Nr 199 poz.1227; z 2009r Nr 18 poz.97, Nr 79 poz.668, Nr 92, 
poz.753; z 2010r Nr 47 poz.278; z 2011r. Nr 230 poz.1373, z 2012 r., poz. 908; ostatnia zmiana z 2012 r., poz. 
985), po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie Koźlu Rada Gminy Cisek uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt dla gminy Cisek", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

mgr Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/137/2013 

Rady Gminy Cisek 

z dnia 4 marca 2013 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

Wprowadzenie

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).” 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U nr 230 poz. 1373 z 2011r.) Rada Gminy do 31 marca każdego roku 
zobowiązana jest do uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności na podstawie projektu przygotowanego przez Wójta Gminy Cisek. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów 
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach 
administracyjnych Gminy. 

Głównym Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. 

Zadania priorytetowe programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

9) edukacja w zakresie ochrony zwierząt. 

W Programie wskazano realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych 
planowanych na ich realizację. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

a) niekontrolowane rozmnażanie, 

b) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 
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c) ucieczki zwierząt, 

d) łatwość pozyskiwania zwierząt, 

e) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Rozdział 1.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

Przez schronisko dla zwierząt rozumie się placówkę przeznaczoną dla bezdomnych zwierząt 
domowych (głównie psów i kotów), w której otoczone są one podstawową opieką. Do podstawowych form 
opieki świadczonej przez schroniska dla bezdomnych zwierząt należy zabezpieczenie zwierzętom bezpiecznego 
schronienia, pożywienia , podstawowej opieki weterynaryjnej oraz pomoc w znalezieniu nowych opiekunów . 

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Cisek będą kierowane do schroniska dla zwierząt, na terenie Gminy 
Racibórz prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu, z którym Gmina Cisek 
zawarła umowę w sprawie powierzenia zadań własnych z zakresu ochrony zwierząt. 

Gmina umożliwia tymczasową opiekę i zapewnia leczenie weterynaryjne zwierząt, które w wyniku 
wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela. 

Zwierzęta takie będą przekazywane pod opiekę: 

wytypowanego lekarza weterynarii, 

lub 

przedstawiciela lokalnej społeczności, który wyrazi na to zgodę, pod warunkiem, że tymczasowy właściciel 
będzie posiadał warunki do zapewnienia zwierzęciu odpowiednich dla gatunku potrzeb bytowych 
i behawioralnych (a jeżeli będzie to konieczne, to również zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej) do 
czasu oddania zwierzęcia pierwotnemu właścicielowi lub w przypadku zgonu dotychczasowego właściciela do 
czasu znalezienia w ramach adopcji nowego opiekuna - miejsca takie nie mogą jednak pełnić funkcji schroniska 
dla zwierząt. 

Koszt utrzymania zwierzęcia na ten czas będzie ponoszony przez Gminę.

Rozdział 2.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

Gmina otoczy opieką wolno żyjące koty, pozostawiając je jednocześnie na wolności. Opieka będzie polegać 
przede wszystkim na dokarmianiu takich kotów w miejscu ich bytowania, jak również w razie potrzeby 
wyposaży te miejsca w odpowiednie zadaszenia chroniące przed opadami deszczu, śniegu, mrozami. 

Ponadto Gmina w swoich działaniach, w zależności od posiadanych środków finansowych, uwzględni 
sterylizację i kastrację dojrzałych płciowo osobników, co przyczyni się do ograniczenia populacji tych zwierząt. 

Zabiegi takie wykonywać będzie lekarz weterynarii, z którym Gmina podpisze umowę. Skierowania na 
zabiegi będą wydawane w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy.

Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt

Odławianie zwierząt bezdomnych jest możliwe tylko w przypadku gdy istnieje możliwość zapewnienia 
odłowionym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Odstępstwem są odłowione zwierzęta, które 
stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. 

Odławianie zwierząt będzie się odbywało na zasadach określonych Rozporządzeniem MSWiA w spawie 
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, przez osoby przeszkolone w zakresie obchodzenia się ze 
zwierzętami, za pomocą specjalistycznego sprzętu, tak aby działania te nie stwarzały zagrożenia dla 
bezpieczeństwa wykonujących je osób, jak również dla zdrowia i życia odławianych zwierząt. 

Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt wykonywane będą przez służby schronisk dla 
zwierząt, o którym mowa w rozdziale 1. 

Transport odłowionych bezdomnych zwierząt będzie się odbywać pojazdami przystosowanymi do ich 
transportu. Podczas odławiania i transportu, w razie potrzeby będzie zapewniona opieka weterynaryjna. 
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Dla odłowionych zwierząt będzie zabezpieczone miejsce w schronisku, wyżywienie, opieka weterynaryjna 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Interwencje dotyczące bezdomnych zwierząt zgłaszać można bezpośrednio lub telefonicznie w Urzędzie 
Gminy w Cisku.

Rozdział 4.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta, które zostaną odłowione z terenu 
gminy. 

Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii w zakładach 
leczniczych dla zwierząt.

Rozdział 5.
Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Gminę poprzez: 

Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, 

stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej gminy gdzie zostaną umieszczone zdjęcia 
i informacje dotyczące wyłapanych zwierząt, 

prowadzenie akcji edukacyjnych, zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem. 
Edukacja odbywać się będzie za pomocą mediów oraz przy okazji organizowanych festynów.

Rozdział 6.
Usypianie ślepych miotów

Można usypiać tylko ślepe mioty, dla których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli. 

Zabieg usypiania ślepych miotów przeprowadza wyłącznie wytypowany lekarz weterynarii.

Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Wskazuje się gospodarstwo rolne Rolpolnik Sp. z o.o. w Błażejowicach przy ulicy Wiejskiej 70/7, Gmina 
Cisek, jako gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich. 

W w/w gospodarstwie zostaną zapewnione minimalne warunki dobrostanu odpowiednie dla danego gatunku 
i inne wymagania weterynaryjne, w tym konieczność izolacji umieszczanych zwierząt od przebywających już 
w obiekcie. 

Osoby opiekujące się zwierzętami powinny wykazywać przyjazny stosunek do zwierząt oraz odpowiednią 
wiedzę w tym kierunku (ukończoną szkołę, szkolenie bądź doświadczenie w pracy ze zwierzętami). 

Zwierzęta muszą być przetransportowane do tego gospodarstwa w sposób, który nie naruszy ich dobrostanu, 
tzn. odpowiednio do tego celu przystosowanym środkiem transportu oraz z zapewnieniem obsługi osób 
posiadających stosowne przeszkolenie. 

Zapewnienie opieki może dotyczyć nie tylko pojedynczych zwierząt gospodarskich, ale dużych ich grup. 

Do wytypowanego gospodarstwa powinny trafić wszystkie zwierzęta gospodarskie, o których mowa w art. 
6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, na podstawie decyzji wójta. 

Przekazanie zwierzęcia do wskazanego gospodarstwa osoby fizycznej odbywać się będzie w formie zlecenia 
bez wynagrodzenia ale ze zwrotem kosztów realizacji zlecenia (art. 735 i 742 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w tym uwzględniony jest doraźny zwrot kosztów 
weterynaryjnych, względnie zryczałtowany zwrot kosztów utrzymania przez określony czas.

Rozdział 8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w którym zwierzę zostaje potrącone i jest ranne, 
Gmina zleca lekarzowi weterynarii określenie, w jakim stanie jest zwierzę, czy nadaje się do dalszego leczenia 
czy też do uśmiercenia w celu zakończenia cierpień. 
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W celu zapewnienia całodobowej opieki gmina będzie współdziałać z lekarzem weterynarii, z którym 
podpisze stosowną umowę. 

Wytypowany zakład weterynaryjny powinien posiadać zaplecze, zapewniające kilkudniowe leczenie 
stacjonarne rannym w wypadkach drogowych zwierzętom. 

Dane teleadresowe zakładu weterynarii powinny być ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty (np. tablice 
ogłoszeń na terenie gminy, strona internetowa Urzędu Gminy), tak aby umożliwić dokonywanie powiadomień 
o zwierzętach rannych w wypadkach drogowych. 

Schronisko o którym mowa w pkt. 1 zapewnia dalszą opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt domowych, które lekarz zakwalifikuje do dalszego leczenia. 

Zwierzęta dzikie ranne w wypadkach drogowych, które lekarz zakwalifikuje do dalszego leczenia zostaną 
zgodnie z zawartym porozumieniem umieszczone w schronisku dla dzikich zwierząt. 

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w wyniku którego potrącone zwierzę utraciło życie 
– Gmina zawiadamia podmiot odbierający padłe zwierzęta, który zobowiązany jest bezzwłocznie zorganizować 
zbiórkę, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych odebranych z terenu gminy. 

Padłe zwierzęta z terenu gminy Cisek odbiera po zgłoszeniu telefonicznym firma Usługowo-Handlowa 
„EKOLAS” (ul. Sławęcicka 4, 47-246 Kotlarnia).

Rozdział 9.
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt

Gmina w ramach realizacji Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu podniesienie 
świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku 
do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt między 
innymi poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, 
organizowanie konkursów oraz udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęć edukacyjnych. 

Zadaniem Gminy będzie również zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do 
propagowania zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami 
opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację. 

W akcję edukacyjną można zaangażować także lokalne media.

Rozdział 10.
Środki finansowe oraz sposób wydatkowania tych środków na realizację programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Lp. Zadanie Jednostka 
wykonująca

Koszt 
[zł]

1. 
- umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku dla zwierząt 
- odławiania bezdomnych zwierząt 
- sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku, 

Schronisko 3 000,00

2. - opieka nad zwierzętami pozbawionymi tymczasowo opieki, poszukiwania 
właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zakup karmy, 

Urząd Gminy, pomoc 
sąsiedzka 500,00

3. - usypianie ślepych miotów, 
- sterylizacja i kastracja Lekarz weterynarii 300,00

4. - umieszczenie zwierzęcia źle traktowanego w gospodarstwie rolnym - koszt 
leczenia i pobytu Urząd Gminy 1000,00

5. - zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt Lekarz weterynarii 1000,00

6. - edukacja w zakresie ochrony zwierząt Urząd Gminy 200,00
RAZEM 6 000,00

Rozdział 11.
Dodatkowe informacje o nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt 

W myśl nowych przepisów, nie można puszczać psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania 
umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, chyba że będzie to na ogrodzonym terenie prywatnym. 
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Policja, straż miejska, lekarz weterynarii i upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej mają prawo 
odbierania zwierząt osobom, które się nad nimi znęcają. 

Właścicielom psów nie wolno trzymać zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub 
w sposób powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 
3 metry. 

Wprowadzony został obowiązek, że każdy, kto napotka porzuconego psa lub kota musi powiadomić o tym 
fakcie schronisko dla bezdomnych zwierząt, policję lub straż miejską/gminną. 

Zgodnie z nową ustawą, nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja 
Weterynaryjna. Współdziałać mogą z nią organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt. Kompetencje dotyczące postępowań egzekucyjno – mandatowych posiadają policja i straż 
miejska/gminna.
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