
UCHWAŁA NR XVI/74/20 
RADY GMINY OPORÓW 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Oporów w 2020 roku”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019r. , 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz.  1815) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019r., poz. 122, poz. 1123, poz. 2245) Rada Gminy Oporów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Oporów w 2020 roku”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oporów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Marcin Kraśkiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr XVI/74/20 

Rady Gminy Oporów 

z dnia 26 maja 2020 r. 

PROGRAM  OPIEKI  NAD  ZWIERZĘTAMI  BEZDOMNYMI ORAZ  ZAPOBIEGANIA  
BEZDOMNOŚCI  ZWIERZĄT NA  TERENIE  GMINY  OPORÓW W ROKU 2020 

 CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 1. 1.  Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Oporów w 2020 r, zwanego dalej Programem jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Oporów oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

2. Rada Gminy Oporów określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt domowych: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Oporów miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację 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 

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

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM 
Z TERENU GMINY OPORÓW MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT 

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Oporów realizuje schronisko poprzez 
przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez specjalistyczną firmę, której Gmina 
zleci to zadanie. 

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI, W TYM 
ICH DOKARMIANIE 

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizowane będzie przez Gminę 
w sytuacjach uzasadnionych, w wyniku zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców Gminy Oporów. 

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Oporów, realizuje Gmina poprzez zlecenie 
wykonania tych czynności firmie specjalistycznej, posiadającej stosowne zezwolenia. 

OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT W SCHRONISKACH DLA 
ZWIERZĄT 

§ 5. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów, realizuje podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt, któremu Gmina Oporów 
powierzyła realizację tego zadania, zwany dalej „schroniskiem”. Schronisko realizuje wyżej wymienione 
zadanie poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do 
schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi 
na stan zdrowia lub wiek. 

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje schronisko poprzez prowadzenie działań 
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 
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§ 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o ochronie zwierząt, realizuje lekarz weterynarii Dariusz Wiesetek „Duże-małe” Gabinet 
Weterynaryjny w Załusinie oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL” z siedzibą 
w miejscowości Koliska 13, 99-300 Kutno poprzez dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów. 

WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA 
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

§ 8. Gmina posiada gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKU ZDARZEŃ  
DROGOWYCH  Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizuje lekarz weterynarii Dariusz Wiesetek „Duże-małe” Gabinet Weterynaryjny w Załusinie, któremu 
Gmina powierzyła realizację tego zadania. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 10. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu, są zabezpieczone w budżecie Gminy 
Oporów w kwocie 6.000,00 zł. 

Wydatkowanie środków na realizacje zadań przewidzianych w Programie następuje w szczególności 
poprzez zawieranie przez Gminę Oporów umów w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 
w zakresie opieki weterynaryjnej oraz w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt.
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