
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie gminy Olsztyn

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)1)   i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się „Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) (Dz.U. 2017, poz. 2232); (Dz.U. 2018, poz. 130)

Id: 801E8FD5-0042-4530-A320-50FD6FE9987B. Projekt Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 13 marca 2018 r.

GMINNy PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

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

§ 1. 
Rada Gminy Olsztyn określa następujące cele GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD 

ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT:

1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Olsztyn;

2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;

3. wprowadzenie mechanizmów finansowych zachęcających właścicieli zwierząt do wykonywania 
zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów;

4. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Olsztyn;

5. ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów;

6. edukacja mieszkańców Gminy Olsztyn w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz  
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych;

7. konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków 
właścicieli zwierząt domowych.

§ 2. 
1. Działania związane z realizacją Programu prowadzą:

1) Wójt Gminy Olsztyn za pośrednictwem Referatu  Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Olsztyn;

2) Policja;

3) Schronisko, z którym Wójt Gminy Olsztyn podpisze umowę na wyłapywanie oraz zapewnienie 
opieki bezdomnym zwierzętom;

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

5) Funkcję koordynatora działań związanych z realizacją Programu pełni Referat Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Olsztyn.

§ 3. 
Ilekroć mowa w niniejszej uchwale o:

1. „Schronisku” – rozumie się przez to miejsce, przeznaczone do opieki nad zwierzętami 
domowymi, spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; schronisko, z którym Wójt Gminy Olsztyn ma 
podpisaną umowę w sprawie odławiania oraz zapewnienia miejsca  oraz opieki bezdomnym 
zwierzętom w danym roku;

W bieżącym 2018 roku jest to Schronisko dla zwierząt w Zawierciu Rafał Żmuda, ul. Podmiejska 
51b, 42-400 Zawiercie. 
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§ 4. 
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

1. odławianie przez Schronisko zwierząt bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, 
pozostających bez opieki właściciela na terenie Gminy Olsztyn;

2. zapewnienie miejsc w Schronisku wszystkim zwierzętom bezdomnym, wałęsającym się, 
pozostającym bez opieki właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań, 
określonych w „Ustawie o Ochronie Zwierząt” z terenu Gminy Olsztyn;

3. odławianie bezdomnych zwierząt przez Schronisko będzie prowadzone za pomocą 
specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz 
nie będzie zadawał im cierpienia;

4. zapewnienie przez Schronisko opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia 
bezdomnym zwierzętom, odławianym z terenu Gminy Olsztyn;

5. zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom, poszkodowanym 
w wyniku zdarzeń drogowych - wypadków komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono;

6. całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna będzie odbywać się na podstawie odrębnej 
umowy, zawartej pomiędzy Gminą Olsztyn a lekarzem weterynarii, świadczącym usługi w ramach 
prywatnej praktyki lekarskiej;

W bieżącym 2018 roku jest to Gabinet Weterynaryjny z siedzibą przy ul. Piastowskiej 
137/139, 42-200 Częstochowa, reprezentowanym przez lek. wet. Marka Strobę.

7. przyjmowanie przez pracownika Urzędu Gminy Olsztyn zgłoszeń o błąkających się zwierzętach 
bezdomnych pod nr tel. 034/3285-077;

8. podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie 
z przepisami „Ustawy o Ochronie Zwierząt”;

9. w razie konieczności wykonania decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia gospodarskiego 
dotychczasowemu właścicielowi lub w następstwie zdarzeń losowych (np. śmierć jedynego 
właściciela), zapewnienie miejsca dla zwierzęcia w gospodarstwie rolnym z terenu Gminy Olsztyn – 
Zrębice, ul. Główna 154. Państwo Janina i Czesław Ulrichowie;

10. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, odłowionych   z terenu Gminy 
Olsztyn a przebywających w Schronisku, poprzez prowadzoną na stronie internetowej Schroniska 
ewidencję zwierząt, przeznaczonych do adopcji oraz odwołanie do w/w ewidencji poprzez stronę 
internetową Urzędu Gminy Olsztyn;

11. opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy Olsztyn realizowana jest w zakresie:

- udzielanie pomocy weterynaryjnej w miejscu ich bytowania

- leczenie zwierząt chorych oraz potrąconych w wypadkach komunikacyjnych przez lekarza 
weterynarii, z którym Gmina ma zawartą umowę na opiekę całodobową

- sterylizacji przez lekarza weterynarii, zapewniającego opiekę weterynaryjną zwierzętom, 
przebywającym w Schronisku

- usypianie ślepych miotów przez Schronisko

- w razie potrzeby zapewnienia dokarmiania kotów wolno żyjących przez pracowników  
gospodarczych Urzędu Gminy Olsztyn.

- po zakończeniu leczenia lub po przeprowadzeniu sterylizacji wolno żyjące koty umieszczane będą 
w miejscu, z którego zostały odłowione.

§ 5. 
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 
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1. zapewnienie sterylizacji oraz kastracji bezdomnych zwierząt, odłowionych z terenu Gminy 
Olsztyn przez Schronisko,

2. zapewnienie przez Gminę Olsztyn właścicielom psów i kotów dofinansowanie w wysokości 
50% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców, w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie;

3. dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów przysługuje osobom zamieszkującym na 
terenie Gminy Olsztyn, które poddały psa szczepieniu

przeciw wściekliźnie;

4. dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji kotów przysługuje osobom zamieszkującym na 
terenie Gminy Olsztyn;

5. oznakowanie w sposób elektroniczny za pomocą mikroczipa wszystkich zwierząt, 
przebywających w Schronisku;

6. usypianie „ślepych miotów” suk przez Schronisko, które:

·urodziły w Schronisku

·trafiły do Schroniska w wysokiej ciąży

·trafiły do Schroniska natychmiast po porodzie

§ 6. 

1. Gmina Olsztyn dofinansowywuje zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt, których właścicielami 
są mieszkańcy gminy Olsztyn.

2. Zasady udzielania w/w dofinansowania określi Zarządzenie Wójta Gminy Olsztyn.

§ 7. 
Edukacja mieszkańców Gminy Olsztyn w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt 

realizowana jest poprzez:

1. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami 
i humanitarnego ich traktowania we współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym 
celem jest ochrona zwierząt;

2. promowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olsztyn GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI 
NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT;

3. zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Olsztyn do włączania do 
treści programowych zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych  oraz 
standardami opieki nad zwierzętami.

§ 8. 
1. Koszty realizacji PROGRAMU ponosi Gmina Olsztyn.

2. Wójt Gminy Olsztyn corocznie zapewniać będzie środki finansowe na realizację zadań Gminy 
w związku z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.

3. Finansowanie przez Gminę zadań realizowanych w ramach niniejszej uchwały limitowane 
będzie wielkością środków przyznanych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Olsztyn.

4. W bieżącym roku 2018 w budżecie Gminy Olsztyn na realizację zapisów przedmiotowego 
PROGRAMU przeznaczona jest kwota 85.000,00 zł., a w szczególności:

- 65.000,00 zł – koszty wyłapania, transportu i utrzymania zwierząt bezdomnych w Schronisku;

- 10.000,00 zł – koszty sterylizacji i kastracji zwierząt;

Id: 801E8FD5-0042-4530-A320-50FD6FE9987B. Projekt Strona 3



- 10.000,00 zł – koszty opieki całodobowej (dyżur gabinetu weterynaryjnego w przypadku zwierząt 
poszkodowanych  w wyniku wypadków drogowych).

Id: 801E8FD5-0042-4530-A320-50FD6FE9987B. Projekt Strona 4



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) zapewnianie
opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Na
podstawie ww. ustawy – art. 11a, ust. 1 - Rada Gminy w drodze uchwały przyjmuje program
zapobiegający bezdomności zwierząt. Gmina Olsztyn prowadzi działania
w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez zapewnianie im opieki w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Zawierciu.
„Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
formalnie reguluje sprawy związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy. W
ramach programu kontynuowane jest dofinansowywanie do wykonywania zabiegów sterylizacji i
kastracji psów i kotów z terenu gminy Olsztyn.

Każdego roku w Schronisku umieszczanych jest ok. 30 zwierząt z terenu gminy. Koszt
wyłapania i pobyt zwierząt w Schronisku to wydatek z budżetu gminy rzędu 55 tys. zł rocznie.

Opracowała:
Marzena Płatek
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