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Zat łvierdzony przęz ..,....,...

UCrTWAŁA h[R ...................t

RADY MIEJSKIEJ w h[YsIE

zdnia .......,.,.,.,....., 2019 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zvłierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania beZdOmnoŚci

rwierząt na terenie Gminy Nysa na 2019 rok

Na podstawie ań.18 ust,2pktlSustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U.

z 20|8i. poz,994, 1000, 1349, I43ż i2500) oraz art. lla ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

zwierząt (Dz.U. z20|7r. poz. 1840 oraz z20l8r, poz.650, 663i2245), po zasięgnięciu opinii
powiatoweg o Lękarza Weterynarii w Nysie, organizĄi społecznych dzińających na obszarzę Gminy Nysa,

których statutowym celem dziŃania jest ochrona zwierząt oraz dzięrżawców izarządcow obwodów

łowieckich działającychna obszarzę Gminy Nysa - Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

Rozdział 1,.

Postanowienia ogólne

§ 1. określa się i przyjmuje do realizacji ,,Program opieki nad rwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Nysa na 2019 rok", Twany dalej Programem.

§2. 1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie

bęzdomno śc i zw ierząt poprzęz

l) zapewnienie bezdomnym zwierzętom zterenu Gminy Nysa miejsca w schronisku dla zwierząL o którym

mowa w ust. 2;

2) opiekę nad wolno Ęjącymi kotami na terenie Gminy Nysao w tym ich dokarmianie, odrobaczanie oraz

ubezpładnianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nysa;

4) sterylizację, kastrację, czipowanie zwierzątw schronisku dla zwięrząt, o którym mowa w ust. 2;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt z tęrenu Gminy Nysa;

6) usypianie ślepych miotów z terenu Gminy Nysa;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gosPodarskich z terenu

GminyNysa;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w ptzypadkach mających na terenie GminY NYsa

zdatzęń drogowych z udziaŁem zwierząt.

2. Realizacj ę zadań określonych w ust. 1 prowadzi IJrząd Miejski w Nysie, Twany dalej Urzędem,

poptzęz wyaŹi'a Ronvoju Wsi i Ochrony Środowiska - Międzygminnę Schronisko dla Bezdomnyeh

Zwierząt wKonradowej Ź, zwane dalej Schroniskiem, wchodzące w skład jego struktury organizacyjnej

i powołane w celu realiŹacji zadańw zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich odławiania.

3. W celu realizacjizadańwymienionych w ust. 1 Schronisko zapewni w szczególnoŚci:

1) odławianie na terenię Gminy Nysa bezdomnych zsłlierząt, co do których nie ma moŻliwoŚci ustalenia ich

właścicięla lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawaĘ i zapewnienie im miejsca

i opieki w Schronisku;
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2) prowadzenie akcji odrobaczania i ubezpładniania wolno zyjących kotów we współpraay Ze sPołecznYmi
' 
Ópiekunami kotów, przy czymkoty po zabiegl i okresie rekonwalescencji będą wypuszczane na wolnoŚĆ

w miejscu pochwycenia.

4, Zadaniaokreślone w ust. 1 mogą byó takZe realizowane prąl udziale organizacji sPołecznYch, których

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Rozdział2.
Ograniczanie populacji bezdomny ch zwierząt

§ 3. l. ograniczanie populacji bezdomnych zwierzątpoptzezsterylizację i kastrację zwierząt domowych,

w szczególności psów i kotów, realizuje:

1) Schronisko - poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt
przyjęĘchdo Schioniska, zwyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych

zabiegow, zlwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

Z)Wydziń Rozrvoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu poprzez zawarcie umowy na wykonanie

sterylizacji lub kastracji kotów wolno zyjących oraz usypiania ślepych miotów.

2. Gmina Nysa, zwana dalej Gminą, pokrywa koszĘ sterylizacji lub kastracji kotów wolno Ęjących
przebywających na terenie Gminy wg następującychzasad:

l) Gmina zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych wyłania lekarza weterynarii, zktórym
zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji wolno Ęjących kotów,

finansowana w 100% zbudżetl Gminy;

2) wolno zyjące koty będą wyłapylvane iprzewożone do lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt 1, w
celu wykonania zabiegu kastracji lub sterylizacji;

3) po przeprowadzeniu zabiegu zwietzęta wrócą do miejsc macierzystych;

4) na warunkach określonych w umowie, Gmina pokrywa 100% kosźów zabiegu lekarzowi weterynarii, na

podstawie wystawionego przez niego rachuŃu.

3. Gmina pokrywa koszty usypiania ślepych miotów przebywających na terenie Gminy według
następujących zasad:

1) uśpieniu mogą podlegaó wyłącznie zwieruęta, które są jeszcze ślepe;

2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt 1 przeprowadza v,ryłącznie lekarz weterynarii, zktórym
Gmina zawarłaumowę na świadczenie usługi usypiania ślepych miotów;

3) na warunkach określonych w umowie, Gmina pokrywa 100% kosztów wykonania czynności zabiegu
fekarzowi weterynarii, na podstawie wystawion e go ptzez niego rachunku.

Rozdział 3.
Opieka nad nvierzętami bezdomnymi

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nysa realizują:

1) Schronisko - popruez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez Straż
Miejską, Policję, atal<że przez mieszkańców Gminy Nysa po konsultacji z pracownikami Schroniska
w godzinach pracy Schroniska tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w soboty
i niedziele od 12.00 do 14.00 i zapewnienie im miejsca i opieki w Schronisku;

2) gospodarstwo rolne, zapewniające miejsce i odpowiednie warunki bYowe dla rlvierząt gospodarskich,

spełniające standardy sanitarne iweterynaryjne, októrych mowa wustawie zdnia il marca 2004r.
o ochronie zdrowia zwieruąt otaz nvalczaniu chorób zakaźnych zvłierząt (Dz,U. zż0l8r" poz. 1967), tj,
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usfug -NIWA Spółka z o.o. w Białej Nyskiej, ul. Zamkowa5,48,
303 Nysa;

3) organizacj e pozarządowe - poprzez realizację zleconych przez Gmtnę zadań publicznych, obejmujących
opiekę nad zvvierzętami bezdomnymi.
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§ 5. 1.Sprawowanie opieki nad kotami wolno Ęjącym| wtym ich dokarmianie oraz odrobaczanie,
realizują:

1) Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu poprzęz:

a) zakup i wydawanie karmy oraz środków odrobaczających społecznym opiekunom kotów wolno' 
zyjąĆychliista tycrr opiekunów znajduje się w Wydziaie Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu)
w porozumieniu z organizacjami społecznymi, których statutowym celęm działania jest ochrona
zwierząt,

b) podejmowanie intęrwencji w sprawach kotów wolno zyjących;

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zleconych przez Gminę zadań publicznych obejmujących
opiekę nad kotami wolno zyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno Ęjących.

2. Dokarmianie wolno Ęjących kotów odbywaó się będzie w okresie od dnia 5 grudnia do dnia
28 lutego, w miejscach bytowania kotów ustalonych przez społecznych opiekunów kotów (lista miejsc,

w których będą dokarmiane koty, pozostaje do wglądu w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Srodowiska
Urzędu).

§ 6. Po szukiwanie nowych właśc icieli dla bezdom ny ch zw ieru$, r ealirują:

1) Schronisko - poprzez prowadzenie dziŃań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osóbom zaintęresowanym i zdolnym zapewnić im należyte

warunki bytowania;

ż) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 7. Bezdomnośó zwięrząt, szczególnie psów, jest likwidowana poprzez odławianie przez pracowników
Schroniska zwierząt bezdomnych - to je§t takich, które uciekĘ, zabłąkĘ się lub zostĘ porzucone i nię ma

możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotąd przebywaĘ oraz

zapewnienie im miejsca i opieki w Schronisku.

§ 8. Odławianie na terenie Gminy bezdomnych zwierząt, co do których nie ma możliwości ustalęnia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawaĘ,będzie miało charakter:

1) stĄ, w odniesięniu do pojedynczych zgłoszeń zteręnu Gminy o błąkających się bezdomnych
zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa i porządku
publicznego;

2) okresowy, na określonych obszarach Gminy lub w odnięsieniu do grup bezdomnych zwierząt, w razie
stwięrdzęnia takiej konieczności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Burmistrza Nysy, na
podstawie informacji uzyskanych od mięszkańców Gminy.

§ 9. l.Czynności określone w § 8 pkt I, związane ze stĘm odławianiem bezdomnych zwierząt,
podejmowane będą po dokonaniu zgłoszenia do Straży Miejskiej w Nysie, Schroniska lub Urzędu.

2. Okresowe odławianie bezdomnych zwierząt, określone w § 8 pkt ż, będzie poprzedzone podaniem do
publicznej wiadomości informacji o planowanym terminie okresowego odławiania zwierząt bezdomnych,
granicach terenu, na którym będą odławiane, adresie schroniska, w któr5rm zwierzęta zostaną umieszczone
oraz podmiocie wykonującym odławianie. Informacja w tym zakresie zostanie każdorazowo podana do
publicznej wiadomości - co najmniej na 21, dni przed planowanym terminem rozpoczęcia odławiania
bezdomnych zwierząt, poprzęz umieszczęnie na stronie internetowej Urzędu, wylvieszenie komunikatów na

tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz na tęrenię Sołectw.

§ 10. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt zarówno stałe, jak i okresowe, będzie przeprowadzanę przez

pracowników Schroniska.

2. Transpoń zwierząt odbywaó się będzie na zasadach, o których mowa w art.24 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt(Dz. U, z2077r. poz. 1840, zezm.),

§ 11. l. Odławianym zwierzętom zapewniona zostanie opieka lekarsko - weterynaryjna.

2.Zwierzęta po odłowieniu zostaną umieszczone w Schronisku, gdzie zostanie im zapewniona opieka

i utrzymanie przez okres umożliwiający odnalezienie właściciela lub znalęzienie nowych opiekunów.
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§ 12. 1. Koszty odławiania i transportu bezdomnych zwietząt, umieszczenia ich w Schronisku,

zapJwnienia * rŁi" potrzeby pomocY lekarsko - weterynaryjnej i utrzymania zwierząt w Schronisku,

pokrywane są z budżetu Gminy.

2, odłowion e rwierzęta, które zostĘ umieszczone w Schronisku, podlegają zrvrotowi ich właŚcicielom

(tj. osobie, która udowodni prawo własności do rwierzęcia), aw przypadkach okreŚlonych wust.3

utry.y*une będą w Schronisku do czasu znalezienia dla nich nowych oPiekunów.

3. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zwierzęcia w Schronisku nie zgłosi się Po
jego odbiór osoba, ńoia wyt uże prawo własności do zwierzęcia, przyjmuj e się, że zwierzę nie posiada

wiaściciela, co - na zasadach dotlczących własności ruchomych rzeczy niczyich - uPrawnia Gminę do

decydowania o dalszym losie zlvierzęcia, w szczególnościptzekazania go do adoPcji.

§ 13. 1, Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjil?, wtym również wprqlpadkach zdarzeń

dro gowych z udziałem rw ier ząt, w następuj ący spo s ób :

l)od poniedziałkl do piątku wgodzinach od 800 do 1600, tj. wgodzinach pracy Schroniska - poprzez

zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku;

2)w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Schroniska poprzez zawarcie umowy zzakładem

leczniczym dla rvłierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym,

wolnozyjącym i rannym zvlienętom dzikim z terenu Gminy Nysa.

2. W ramach świadczonych usług lekarzweterynarii, o którym mowa w ust.1 pkt2, zaPewni:

1) podjęcie interwencji na zlecenie upowżnionych pracowników Urzędu , StrłĘ Miejskiej, StraĘ Pożarnej-iub-iolicji 
wNysie, wstosunku do zwierząt bezdomnych wsytuacji zagrożenia zdrowia lub 4lcia

zwierzęcialub stwarzania realnego zagtożenia dla ludzi;

2) całodobową gotowośó do świadczenia usług w dni wolne od pracy oraz po godzinach zamknięcia

Schroniska;

3)przetrrymanie zwierzęcia, w stosunku do którego zaistniała taka koniecznośó i osobiste przekazanie go

do Schroniska w godzinach jego funkcjonowania;

4) przekazanie uśpionego zwierzęcia w przypadku konieczności jego uśpienia firmie lĘlizacylnej
za pośrednictwem Gminy.

3.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej wprzypadkach zdarzeń drogowych zudziŃęm
zwierzątiealizowane będzie ptzezlek. wet, Pana Jacka Oparę prowadzącego działa|nośó gospodarczą pod

firmą Przychodnia Weterynaryjna ,,Bernardyn" Jacek Opara ul. Lelewela 2,48-303 Nysa.

Rozdział 4.
Finansowanie programu

§ 14. l. Środki finansowe na realizację zadań wynikających
Gminy na rok 2019 w następujących kwotach:

1) na realżacie zadań określonvch w §! ust.l &Z!!
2) na realizacie zadań określonych w §! ust.l, pE 1.3.4.5.6"8

z Programu zabezpieczone są w budzecie

44.360,00 zł;

- 1,39.577 ,56 zł ;

2. Środki finansowe ptzeznaczol:re narealizację Programu wydatkowane będą poprzez:

l) działalnośó Wydziału Ronvoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu;

2) zakup usług od podmiotów prawnych lub osób ftzycznych;

3) zlecanie rcalizacji zadańjednostkom wyłonionym w drodze konkursu organizowanego w trybie ustaw}

o pofiku publicznym i o wolontariaciebądźw trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 5.
postanowienia końcowe

§ 15. Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Nysy.
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§ 16. Traci moc uchwała Nr XL VIIV7}I|L8 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie
określenia programu opieki nad rvłięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności rwierząt na
teręnie Gminy Nysa na 2018 rok.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy
ogłoszeń w siedzibię Urzędu oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
(http ://bip.nysa,plĄ,

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Opolskiego.
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uzasadnienie

Zgodnie zart.Ila ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 t, o ochronie zlvierzą!. zdnia 2l sierPnia 1997 r.

(Dz.U. z2017r. poz.1840) Rada Gminy określa w drodze uchwaĘ corocznie do dnia 3l marca program

opieki nad zwietzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwieuąt Stanowi to wYPełnienie

otowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego zart.11 ust. 1 ww.

ustawy. Uchwalanie przeŻ gminy programu opieki nad rwierzętami bezdomnymi oraz ząobiegania

bezdomności zwierząi, przyĆzyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt oraz niekontrolowanego ich

rozmnńania. Według iaportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt ,

zjawisko bezdomności iwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową.W

iwiązku zpowyższym przygotowany zostń Program opieki nad ałierzętami bezdomnYmi oraz

,opóbirgorio bezdomności ałierzqt na terenie Gminy Nysa na 2019 rok, Zgodnie zzaPisem ustawY ma

on obejmować swoim zakresem realizacjętakich zadń jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno Ęjącymikotami, w tym ich dokarmianie i odrobaczanie;

3) odławianie bezdomnych zwieruąt;

4) sterylizację, kastrację, czipowanie mvieruąt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Konradowej;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych rwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

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

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych zudziałem
zwierząt. W ptzedłożonym Programie wskazano sposób rcalizacji poszczególnych zadan oraz wysokoŚĆ

środków finansowych planowanych na ich realizację.

Na podstawie uchwaĘ Nr Ll739l|0 Rady Miejskiej wNysie zdnia żwtześnia 2010 roku, projekt

przedmiotowej uchwaĘ podlega konsultowaniu z organizacjami pozarządov,lymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kvłiętnia 2003r. o dziąłalności pożytku publicznego i o
wolontąriacie. Zgodnie zart.I|a ust.7 ustawy zdnia 2l sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz, U. z2013r. poz. 856) projekt uchwaĘ został przesłany do zaopiniowania: Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii w Nysie, Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt w Nysie, Kołu Łowieckiemu Nr l ,,Szarak"
wNysie, Kołu Łowieckiemu Nr3,,Lis" wOpolu, Kołu Łowieckiemu ,,Bńant", Kołu Łowieckiemu
Nr 2 ,,Łoś" w Nysie, Kołu Łowieckiemu ,Łoś" Bytom, Nyskiemu Pogotowiu Opiekuńczo-Adopcyjnemu
d|a zwietząt ,Łapł',
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