
UCHWAŁA NR XXI/211/2021 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Świerczów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 r. 
poz. 638) Rada Gminy Świerczów po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Namysłowie oraz Koła Łowieckiego nr 3 „Łoś” Namysłów, Koła Łowieckiego nr 4 „Dzik” Namysłów, Koła 
Łowieckiego nr 14 „Dzik” Pokój, Fundacji Opolska Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza Bielice 32, 
Towarzystwa Ochrony  Zwierząt  w Brzegu  Plac Zamkowy 5, Koła Łowieckiego „Ryś” w Opolu uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Świerczów w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

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

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Adrian Andruszków 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1378 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3125FCB3-3AA1-4983-A35B-4C999B3D1771. Podpisany Strona 1



Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Świerczów

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi a w szczególności:
1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt

domowych, w szczególności psów i kotów;
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Świerczów;
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) odławianie bezdomnych zwierząt;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt;
7) edukacja mieszkańców Gminy Świerczów w zakresie opieki nad zwierzętami

Rozdział 2.
WYKONAWCY PROGRAMU

§ 2
1. Działania związane z realizacją Programu prowadzą:

1) Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Świerczów;
2) wyspecjalizowani przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie ochrony przed

bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzący schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowiska i spalarnie zwłok zwierzęcych i ich części;

3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.
2. Funkcję koordynatora działań związanych z realizacją Programu pełni Referat Rolnictwa,
Inwestycji i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Świerczów.

Rozdział 3.
REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW

§ 3
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:
zapewnienie miejsc w schronisku dla zwierząt wszystkim zwierzętom zgubionym, wałęsającym się,
pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych
w ustawie o ochronie zwierząt, zebranych z terenu Gminy Świerczów;

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi poprzez:
− współpraca ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia

ich rozrodczości
− dokonywanie w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów kotów żyjących
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na wolności i zmniejszenia populacji bezdomnych kotów poprzez sterylizację
oraz kastrację na koszt Gminy do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych
na ten cel w danym roku kalendarzowym;

− zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno
żyjących, którzy zarejestrowani będą w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia
Komunalnego Urzędu Gminy Świerczów;

− podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji
pozarządowych lub/i przedstawiciela Referatu Rolnictwa, Inwestycji i Mienia
Komunalnego.

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych w szczególności
w przypadkach zdarzeń drogowych oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb
i instytucji a wynikających z realizowania zapisów ustawy o ochronie zwierząt -
(Przychodnia weterynaryjna DLA MAŁYCH ZWIERZĄT lek. wet. Jolanta Kruszyńska
46-100 Namysłów ul. Reja 17).

4) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
(gospodarstwo rolne Pani Anette i Nicole Buchta w miejscowości Bąkowice, Gmina
Świerczów)

5) odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie przez
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowych -
Wielobranżowych „GABI” ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice,

6) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt: Schronisko
dla zwierząt „SOS dla zwierząt” w Chorzowie,

7) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo
pod opieką Gminy Świerczów: Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowych -
Wielobranżowych „GABI” ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice,

8) zapewnienie miejsc w schronisku dla zwierząt wszystkim zwierzętom zgubionym,
wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i
innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, zebranych z terenu Gminy
Świerczów: Schronisko dla zwierząt „SOS dla zwierząt” w Chorzowie

9) odławianie bezdomnych zwierząt przez Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno –Handlowych
-Wielobranżowych „GABI” ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice będzie prowadzone
za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia
i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia;

Rozdział 4.
ZMNIEJSZENIE POPULACJI ZWIERZĄT BEZDOMNYCH POPRZEZ:

§ 4
1) Prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców Gminy Świerczów

w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt.
2) Wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających

pod tymczasową opieką Gminy (Przychodnia weterynaryjna DLA MAŁYCH
ZWIERZĄT lek. wet. Jolanta Kruszyńska 46-100 Namysłów ul. Reja 17).

3) Współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia
ich rozrodczości - usypianie ślepych miotów i sterylizacja na koszt gminy; (Przychodnia
weterynaryjna DLA MAŁYCH ZWIERZĄT lek. wet. Jolanta Kruszyńska 46-100 Namysłów
ul. Reja 17) oraz utworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów tzw.
podwórkowych i udzielanie im wszechstronnej pomocy oraz prowadzenie edukacji w zakresie
odpowiedzialnego dożywiania zwierząt.
4) Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem

natychmiastowej sterylizacji suk na koszt właściciela.
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Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 5
1.Źródło finansowania realizacji programu:
1) Na realizację zadań Gminy związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w roku 2021 przeznacza się środki w wysokości
6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
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