UCHWAŁA NR XVIII/111/2012
RADY GMINY W TARNOWIE OPOLSKIM
z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierząt"
Na podstawie art. 11a ust. 1 w związku z art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz.
U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002, z 2004r. Dz. U. Nr 69, poz. 625, Dz. U. Nr 92, poz. 880, Dz. U. Nr 96, poz. 959,
z 2005r. Dz. U. Nr 33, poz. 289, Dz. U. Nr 175, poz. 1462, z 2006r. Dz. U. Nr 249, poz. 1830, Dz. U. Nr 249, poz.
1830, z 2008r. Dz. U. 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) uchwala się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rudolf Urban
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/111/2012
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim
z dnia 26 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, w tym
w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Tarnów Opolski.
§ 2. Celami programu są:
1) zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt,
2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów,
3) edukacja mieszkańców gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków
właścicieli zwierząt domowych,
4) opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
§ 3. Wykonawcami Programu są:
1) Wójt Gminy Tarnów Opolski,
2) przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej,
3) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,
4) osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
Rozdział 2.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
§ 4. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących zadań:
1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Tarnów Opolski i umieszczanie ich w schronisku,
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz
w przypadku zwierząt agresywnych,
3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku,
4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy Tarnów Opolski i nie
posiadających właściciela,
5) dokarmianie kotów wolnożyjących,
6) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy
prawo ochrony zwierząt.
§ 5. 1. Wójt zapewni zwierzętom w schronisku właściwe warunki bytowania oraz opiekę lekarsko –
weterynaryjną.
2. Informacje o bezpańskich zwierzętach bądź zwierzętach, które uległy wypadkom drogowym na terenie
Gminy Tarnów Opolski będzie można zgłaszać Wójtowi pod numerem : 77 46 40 851, 77 46 40 862.
3. Informacje o zwierzętach oczekujących na adopcje będą prezentowane m.in. na stronie internetowej Urzędu
Gminy Tarnów Opolski jak również na łamach prasy lokalnej.
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4. Zwierzęta gospodarskie nie posiadające właściciela, które zostaną znalezione na terenie gminy lub odebrane
właścicielowi ze względu na złe traktowanie będą przekazywane do gospodarstwa rolnego na terenie gminy
każdorazowo po konsultacji z Państwowym Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opolu i będą tam przebywały
do momentu znalezienia nowych właścicieli.
5. Dokarmianie kotów wolnożyjących będzie odbywało się w okresie zimy, kiedy występują temperatury
ujemne. W związku z tym powstanie rejestr tzw. społecznych opiekunów kotów wolnożyjących, gdzie zawarte
będą następujące informacje: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania społecznego opiekuna wraz z dokładnym
adresem przebywania kotów wolnożyjących dokarmianych przez opiekunów jak również ich ilość. Wpis do
rejestru odbywać się będzie na wniosek mieszkańca chcącego pełnić funkcję społecznego opiekuna.
Rozdział 3.
Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt
§ 6. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących zadań:
1) sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
2) sterylizację albo kastrację kotów wolnożyjących na terenie Gminy Tarnów Opolski, po dostarczeniu zwierzęcia
do lekarza weterynarii, z którym gmina zawarła umowę na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji. Po
przeprowadzonym zabiegu zwierzęta wrócą do swoich naturalnych środowisk.
3) usypianie ślepych miotów w schronisku,
4) działania zmierzające do identyfikacji psów na terenie gminy,
5) poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt.
Rozdział 4.
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt
§ 7. W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań:
1) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez zamieszczanie na łamach prasy lokalnej informacji
o możliwości adopcji,
2) współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu zwiększenia ilości adopcji
bezpańskich zwierząt
3) promowanie na stronie internetowej Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt,
4) przeciwdziałanie zjawisku nielegalnego obrotu zwierzętami domowymi na targowiskach.
Rozdział 4.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
§ 8. 1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Tarnów Opolski.
2. W 2012 roku Gmina Tarnów Opolski zapewniła w budżecie kwotę 12 600 zł
w tym na:
- wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy – 10 000 zł,
- całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku
zwierząt agresywnych - 1 500 zł,
- sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów z terenu gminy - 500 zł,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących - 100 zł,
- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy Tarnów Opolski - 500 zł.
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