
UCHWAŁA NR XXXIV/298/14
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856), 
po zasięgnięciu opinii właściwych podmiotów, w trybie powołanego art. 11 a ust 7 ustawy o ochronie zwierząt oraz 
art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 1399 ze zm.)

Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Ciężkowice w 2014 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ciężkowice. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ciężkowicach

Zdzisław Szczerba
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/298/14 

Rady Miejskiej w Ciężkowicach 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Ciężkowice w 2014 roku 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Ciężkowice (dalej Program) ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, 
w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Ciężkowice. 

§ 2. 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 856)

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ciężkowice, 

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Ciężkowice, 

4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Ciężkowice, 

5) schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt pod nazwą „Schronisko dla zwierząt” 
zlokalizowane w miejscowości Szczyty, ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn, powiat pajęczański, 

6) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne prowadzone przez Edwarda Kuzera, zam. 
Ostrusza 73, 33- 190 Ciężkowice, z którym Gmina ma podpisaną umowę, 

7) osobie odławiającej zwierzęta - należy przez to rozumieć Magdalenę Mikoś prowadzącą Gabinet 
Weterynaryjny w Ciężkowicach ul. Rynek 14, 33-190 Ciężkowice, z którą Gmina ma podpisaną umowę, 

8) osobie transportującej zwierzęta do schroniska – należy przez to rozumieć Rafała Pałkę prowadzącego „Opiekę 
nad zwierzętami”, ul. Sikora 91, 32-300 Olkusz, 

9) lekarzu weterynarii - należy przez to rozumieć Magdalenę Mikoś prowadzącą Gabinet weterynaryjny 
w Ciężkowicach ul. Rynek 14, 33-190 Ciężkowice, z którą Gmina ma podpisaną umowę, 

10) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, 

11) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta (pies lub kot) tradycyjnie przebywające wraz 
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 
w charakterze jego towarzysza, 

12) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 

13) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności, bytujące głównie 
w budynkach gospodarczych; nie są one zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani 
wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia, a ich obecność 
zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (mysz i szczurów).
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§ 3. 

1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) Burmistrz, 

2) schronisko, 

3) sołtysi sołectw położonych na terenie Gminy, 

4) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 

5) osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PROGRAMU 

§ 4. 

Celem programu jest: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację lub kastracje 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 z terenu Gminy 
Ciężkowice, 

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

§ 5. 

Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt.

Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 6. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ciężkowice realizują: 

1) schronisko, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych przez osobę transportującą zwierzęta 
z terenu gminy, 

2) gospodarstwo rolne, poprzez zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

3) Urząd, poprzez współpracę z opiekunami wolno żyjących kotów oraz koordynację zadań związanych z pomocą 
dla bezdomnych zwierząt, 

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt i środowiska.

§ 7. 

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizują: 

1) Urząd poprzez: 

a) podejmowanie interwencji w sprawach wolno żyjących kotów, opieka nad nimi, w tym ich dokarmianie, 
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b) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno 
żyjących.

2) Społeczni opiekunowie kotów, w zakresie ich dokarmiania.

§ 8. 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Urząd poprzez promocję adopcji zwierząt 
ze schroniska. 

§ 9. 

Usypianie ślepych miotów psów i kotów z terenu Gminy realizuje lekarz weterynarii. 

§ 10. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizuje Burmistrz poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej 
zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy.

Rozdział 4.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 11. 

1. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ciężkowice zajmuje się Pani Magdalena Mikoś, ul. 
Rynek 14, 33-190 Ciężkowice, prowadząca działalność pod nazwą „Gabinet Weterynaryjny Magdalena Mikoś”. 

2. Transportem bezdomnych zwierząt do schroniska zajmuje się Pan Rafał Pałka, ul. Sikora 91, 32-300 Olkusz, 
prowadzący działalność pod nawą „Opieka nad Zwierzętami”, który pozostaje uprawniony na mocy umowy 
z Panią Krystyną Krzemińską, Fundacja „Zwierzyniec”, ul. 18 stycznia 131, 98-300 Wieluń do przekazywania 
bezdomnych zwierząt do schroniska w Szczytach, które zabezpieczy właściwy byt bezdomnemu zwierzęciu. 

§ 12. 

1. Sposób wyłapywania i przewożenia zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt nie może stwarzać 
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie może wiązać się z zadawaniem im cierpienia. 

2. Wyłapywanie zwierząt będzie odbywać się przy pomocy specjalistycznego sprzętu. 

3. Zwierzę przewiezione będzie do schroniska dla bezdomnych zwierząt niezwłocznie po wykonaniu czynności 
przez osobę odławiającą i kolejno po przewiezieniu przez osobę transportującą. 

4. Przewożenie zwierząt będzie odbywało się środkiem transportu w klatkach umożliwiających swobodne 
przyjęcie przez zwierzę pozycji stojącej lub leżącej a podłoga zapewni utrzymanie higieny. 

Rozdział 5.
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 13. 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt 
bezdomnych, w szczególności psów, realizują: 

1) schronisko - poprzez przygotowanie psa do sterylizacji albo kastracji oraz zapewnienie mu opieki 
weterynaryjnej przed i po zabiegu, 

2) lekarz weterynarii - poprzez kastrację bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy oraz zapewnienie mu opieki 
weterynaryjnej przed i po zabiegu, 

3) Urząd poprzez edukację mieszkańców na temat ochrony zwierząt przed bezdomnością przez akcje adopcyjne, 
rozpowszechnianie materiałów i ulotek edukacyjnych promujących odpowiedzialną i właściwą opiekę nad 
zwierzętami i ich humanitarne traktowanie, propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt, organizowanie 
konkursów i akcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
zagadnień związanych z ich bezdomnością.
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Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 14. 

Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Ciężkowice. 

§ 15. 

1. Na realizację zadań wynikających z Programu Gmina przeznacza z budżetu środki w wysokości 
15.000,00 zł. 

2. Planowany sposób wydawania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu: 

L.p. Cel Kwota
1. Odławianie zwierząt bezdomnych oraz ich utrzymanie   Schronisku. 9 200
2. Usługi weterynaryjne prowadzone przez Lekarza weterynarii. 3 600
3. Karma dla zwierząt. 500

4. Przyjęcie i zapewnienie ochrony zwierzętom gospodarskim, przyjętym w drodze 
interwencji. 1 000

5. Opracowanie i druk materiałów edukacyjnych. 700
SUMA 15 000

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ciężkowicach

Zdzisław Szczerba
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