
Projekt

zdnja 2a stycznia 2022r.
Zatw ier dzony przęz ...........

UCI{WAŁA NR ....................

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia ... ż022 r

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoŚci

rwielząt na terenie Gminy Nysa na 20ż2 rok

Na podstawie art.lB ust. 2 pkt 15 ustawy zdltia 8 marca 1990r. o samorządzie grrrinnym (Dz, U. z202I r,

poz.tŻlzi 1834) orazart.l1aust.1 ustawy zdnia21 sierpnia 1997 r. ooclrronie zwierząt(Dz,U.z2020r.
poz.638, z202Ir, poz.171B i 1'728), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii wNysie,
organizacji społeczńych działających na obszarze Gmirry Nysa, któryclr statutowym celem działania jeSt

oJh.o1u Źwierząt, oraz dzięrża-wców i zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze GminY
Nysa - Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Postanołvienia ogóIne

§ 1. Określa się i przyjrnuje do realizacji ,,Program opieki nad zwierzętanli bezdornnymi oraz

zapobiegania bezdomno ści zwierząt na terenie Gmiriy Nysa na 20ż2 rok", zwany dalej Programem.

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

b ezd omno śc i zw ierząt p opr zez:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzęton zterenu Gminy Nysa miejsca w schronisku dla zwierząt, o którym

mowa w ust. 2;

2) opiekę nad r,volno żyjącynli kotami na terenie Gminy Nysa, w tym ich dokarmianie" odrobaczanie oraz

ubezpładnianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nysa;

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

5) poszukilvanie właścicieli dla bezdomr-rych zwierząt z terenlt Gnriny Nysa;

6) usypiarrie ślepycli rniotów z terenu Gminy Nysa;

7)wskazanie gospodarstwa rolnego wcelu zapewnietria llliejsca dla zvłierząt gospodarskicli zterenu

Gnriny Nysa;

B) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjrrej w przypadkach mających na terenie Gminy Nysa
zdarzęń drogowych z udziałen zwierząt.

2.Realizację zadań określonych wust. 1prowadzi lJrząd Miejski wNysie, zwany dalej Urzędem,
poprzez WydŹiał Rozwoju Wsi i Ochrorry Środowiska - Międzygminne Sclrronisko dla Bezdomnyclr

Zwierząt wKonradowej ż, zwane dalej Schroniskienr, wchodzące w skład jego struktury organizacYjnej

i powołane w celu realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdonrr-rymi zwierzętami i ich odławiania.

3. W celu realizacji zadań wymienionyclr w ust. 1 Schronisko zapewni w szczególnoŚci:

1) odławianie na terenie Gminy Nysa bezdomnych zwierząt, co do których nie ma możliwoŚci ustalerria ich

właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały i zapewnienie irn miejsca

i opieki w Sclrronisku;
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2) prowadzenie akcji odrobaczania i rrbezpładniania wolno żyjących kotów we współpraay ze społecznymi
opiekunami kotów, przy czym koty po zabiegu i okresie rekonwalescencji będą wypllszczane na wolnoŚĆ

w miejscu poclrwycenia.

4,Zadania określone w ust. 1 rnogą byćtakże realizowane przy udziale orgarrizacji społecznych, których

statlltowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Rozdzialż.
Ograniczanie populacj i bezdomnych zwierząt

§ 3. 1. Qgraniczanie populacji bezdomnyclr zwierzątpoprzęz sterylizację i kastrację zwierząt domowyclr,
w szczególności psów i kotów, realizuje:

i)Schronisko - poprzez obligatoryjne przeprowadzanię zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt
przyjętycli do Schroniska, z wyjątkien zwierząt, u któryclr istnieją przeciwwskazania do wykonania tYclr

zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

Z)Wydział Rozwoju Wsi i Oclrrorry Środowiska Urzędu poprzez zawarcie umo\Ę/ na wykonarrie

sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących oraz usypiania ślepych miotów.

2. Gmina Nysa, zwana dalej Gminą, pokry.wa koszty sterylizacji lub kastracji kotów wolno Ęjącycll
przebywających na terenie Gminy wg następujących zasad:

1)Gmina zgodrrie zustawą - Prawo zamówień publicznyclr wyłania lekarza weterynarii, zktorym
zawieranajest umowa rra dokorrywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji wolno żyjących kotów,
finansowana w 100% z budzetu Gminy:

2) wolno żyjące ko§ będą wyłapyrvane i przewozone do lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt 1, w
celu wykorrania zabiegu kastracji lub sterylizacji;

3) po przeprowadzeniu zabiegl zwierzęta wrócą do rniejsc macierzystyclr;

4) na warunkach określonych w umowie, Gnrina pokrywa 100% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii, na

podstaw ie wystawione go przez niego raclrunku.

3" Gmina pokrywa koszty usypiania ślepych miotów przebywającyclr na terenie Gminy wedfug

następujących zasad:

1) uśpieniu rnogą podlegacwyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe;

2)zabieg uśpienia na zasadach określonych wpkt 1przeprowadzawyłącznię7ekarz wetelynarii, zktórym
Gmina zawarłaumowę na świadczenie usługi usypiania ślepych miotów;

3) na warunkaclr określonyclr w utnowie, Grnilra pokrywa 100Yo kosztów wykonania czynności zabiegu

lekarzowi weterynarii, rra podstawie wystawionego przez niego rachunku.

Rozdział 3.
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

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

1) Schronisko - poprzęz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanyclr do Scirroniska przez Straż
Miejską, Policję, atakżę przez mieszkańców Grniny Nysa po konsultacji z pracownikami Sclrroniska
w godzinaclr pracy Sclrroniska tj.: od poniedziałku do piątku w godzinaclr od 8.00 do 17.00, w soboty

i niedziele od 12.00 do 14.00 i zapewnienie im miejsca i opiekiw Schronisku;

2) gospodarstwo rolne, zapewniające miejsce i odpor,viedrrie warunki bytowe dla zwierząt gospodarskich,

spełniające standardy sanitarne i weteryrraryjne, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2a04 r,

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakażnych zwierząt (Dz. U. zZOża r. poz.l4żI),
tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "PRO-AGRA" Sp, z o. o,) 48-303 Nysa, Kępnica 109;

3) organizacj e pozarządowe - poprze z realizację z|econych przez Gminę zadań publicznych, obejmujących
opiekę nad zwierzętam i bezdomnymi,

§5. 1.Sprawowanie opieki nad kotami wolno Ąjącyni, wrym iclr dokarrnianie oraz odrobaczanie,
realizują:
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l ) Wydział R.ozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu poprzęz:

a) zakup i wydawanie karnry oraz środków odrobaczających społecznym opiekunom kotów wolno

żyjących(lista tych opiekurrów znajduje się w Wydziui.-ńor*ojrr Wsi iO.t'ronY Środowiska Urzędu)

w porozumieniu z organizacju,rli ,|Ół"."nymi, których statuiowyrn celenr działania jest oclrrona

zwierząt,

b) podejmowanie interwencji w sprawaclr kotów wolno Ęjących;

2) organizacje pozarządowe poprzęz realizację zleconyclr. przez Gmlnę zadań publicznycl' obejmującyclr

opiekę nad kotami wolno Ęjącymio.u" |ot.3lno*uńi" interwencji w sprawach kotów wolno ŻYjącYch,

2, Dokannianie wolno żyjących kotów odbyłvaó się będzie w miejscaclr bytowania kotów ustalonych

przez społecznych opiekunów kóto* (lista miejsc, w tao.yón będą dokanniane koĘ, pozostaje do wglądu

* Wya";ut. RÓzwoju Wsi i Oclrrony Środowiska UrzędLr),

§ 6. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko - poprzez prowadzeni ę działań nnierzających do pozyskiwania nowych właścicieli

i oddawarria do adipcji bózdomnyclr zwierzątosobom zainteresowanym i zdolnYm zaPewnió im naleŻYte

warunki bytowania;

2)organizacjepozarządowepoprzezprowadzenieakcjiadopcyjnychipromocyjnyclr.

§ ?" Bezdomność zwierz ąt, szczegolnie psów, jest likwidowana poprzez odławianie przez pracowników

Sclrroniska zlvierzątbezdornnyclr _ to jest takich,'które rrciekĘ, zabłąkaĘ się lub zostĄ porzllcone inie ma

mozliwości ustalenia iclr właścicieli lub innyclr osób, pod których opieką zwierzęta dotąd przebywaĘ oraz

zapewnienie im miejsca i opieki w Sclrronisku,

§ 8. odławianie na terenię Gminy bezdomnych zwierząt, co do których nie ma możliwości ustalenia icir

właściciela lub innej o.ouy, pod któr;j opieką trwale dotąd pozosta-waĘ, będzie miało charakter:

1) stĄ, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszen z terenu Gmirry o błąkających się bezdomnyclr

zwierzętaclr, w szczególności choryc|r lń powodujących zagrożenie bezpieczeństwa i porządku

publicznego;

2) okresowy, na określonych obszaraclr Grniny lub w odniesieniu do grup bezdonrnych zwierząt, vł razie

stwierdzenia takiej konieczności przez połiatowego Lekarza Weterynarii lub Burrnistrza Nysy, na

podstawie informĄi uzyskanyclr od mieszkańców Gminy,

§ 9. 1,Czynności określone w § 8 pkt 1, związane ze staĘm odławianiem bezdomnyclr zwieruąt,

podejrnowane będą po dokonarriu zgiosźenia do poiicji, Biura Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego wNysie,

Straży Miejskiej w Nysie, Sclrroniska,

2. okresowe odławianie bezdornrrych zwierząt,określone w § 8 pkt Ż,będzie poprzedzone podaniem do

publicznej wiadorności inforrnacji o pluno*unym terminię okresovoego odławiania zwierząt bezdomnyclr,

granicach terenu, na któryrn będą odławiane, alresie Sclrroniska, wktórym zwierzęta zostaną umieszczone

oraz podmiocie wykonującym odławianie. informacja w tym zakresie zostanie każdorazowo podana do

publicznej wiadomości 1' óo nuj,rrniej na żI dni pir"a planowanym terminem. rozpoczęcia odławiania

bezdomnyclr zwierząt, poprzezumieszczenie rra stronie internetowej Urzędu, wywieszenie komunikatów na

tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz na terenie Sołectw,

§ 10. 1. odławianie bezdomnych zwierząt zarówno stałe, jak i okresowe, będzie przeprowadzane przez

pracowników Sclrroniska.

2. Transpoń zwierząt odbywać się będzie na zasadaĄ o których mowa w art,24 ustawy zdnia

21 sierpriia 1991 r.o oclrionie z:wierząt(Dz, U. z2Oż0 r. poz, 638, zżOż1 r, poz, 7718 i 1728),

§ 11. 1. odławianym zwierzętom zapewniona zostanie opieka lekarsko_weterynaryjna,

ż. Zwierzęta po odłowieniu zostaną umieszczonę w Schroniskrr, gdzie zostanie im zaPewniona oPieka

i utrzyrnanie przez okres umożliwiający odnalezienie właścicie|a lub znalęzienie nowYch oPiekunów,
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§ 12. i" Koszty odławiania i transpottu bezdomnyclt zwierząt, umieszczenia icil w Sclrronisku,
zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko - weterynaryjne1 i utrzymania zwierząt w Schronisku,
pokrywane są z budzetu Gminy,

2. Odłowione zwierzęta, które zostaĘ umieszczone w Schronisku, podlegają zwrotowi icli właścicielom
(tj, osobie, która udowodni prawo rvłasności do zwierzęcia), a w przypadkach określonyclr
w ust. 3 utrzymywane będą w Schronisku do czasu znalęzięnia dla niclr nowyclr opiekunórv.

3, W przypadku, gdy wterminie i4 drri od dnia umieszczeniazwierzęcia w Schrorrisku nie zgłosi się po
jego odbiór osoba, która wykaże prawo własności do zwierzęcia, przyjmuje się, ze zwierzę rrie posiada

właściciela, co - na zasadach dotyczących własności ruclromyclr rzeazy niczyiclr - uprawnia Gminę do

decydowarria o dalszyrn losie zrvierzęcia, w szczególności przekazania go do adopcji.

§ 13. 1. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjfl4, wtyrn również w przypadkacir zdarzeń

drogowyclr zudziałęm zwierząt, w następujący sposób:

1) od poniedziałku do piątku w godzinaclr od 800 do 1700, tj. w godzinach pracy Schroniska * poprzęz
zapewnienie dyźuru lekarza weterynarii;

2)w dni wolne od pracy araz po godzirrach pracy Schroniska poprzez zawarcie umowy zzakładęm
leczniczym dla zwierząt wzakresie opieki weteryriaryjnej trdzielarrej zwierzętom bezdomnym, wolno
żyjącyrn i rannym zwierzętotn dzikim zterenu Gmirry Nysa.

2. W ramaclr świadczonych usług lękarz weterynarii, o którym mowa w ust.1 pkt 2, zapewni:

1) podjęcie intelwerrcji na zlecenie upowaznionych pracowników Urzędu, StraĄ Miejskiej, Straży Pożarnej
lub Policji wNysie, wstosunku do zwierząt bezdomnych wsytuacji zagrożenia zdrowia lub źycia
zwierzęcia lub stwarzania realnego zagrożenia dla ludzi;

2) całodobową gotowość do świadczenia usług w dni wolne od pracy oraz po godzinach zarrrknięcia
Sclironiska;

3)przetrzymanie z-wierzęcia, w stosunku do którego zaistnjała taka konieczność i osobiste przekazanie go

do Schroniska w godzirlach jego funkcjonowarria;

4) przekazanie uśpionego zwierzęcia w przypadku konieczności jego uśpienia firrnie utylizacy.jne.j
za pośrednicfwem Gminy.

3.Zapewnienie całodobowej opieki weteryrlaryjrrej wprzypadkaclr zdarzęń drogowych ztldziałem
zwierząt realizowane będzie przezlek. wet. Pana Jacka Oparę prowadzącego działalnośó gospodarczą pod
firmą Przyclrodrlia Weterynaryjna ,,Bernardyn" Jacek Opara ul. Lelewela 2, 48-303 Nysa.

Rozdział 4.

Finansowanie programu

§ 14. 1. Środki finansowę narealizację zadań rvynikających zProgramu zabezpieczone są wbudzecie
Gminy na rok 2022 w następującyclr kwotach:

na realizaci ę zadań określonych w §Ł!rst. l Bkt 2 i 7 - 6ż.000,00 zł;1)

2) na realizaci e zadań określon h w §2 ust. 1 nkt 1.3.4.5.6.8 - żż2.669,8ż zł;

2. Srodki finansowe przęznaazone rta rcalizację Programu wydatkowane będą poptzez:

1) działalnośó Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu;

2) zakup usług od podmiotów prawnych lub osób fią,cznych;

3) zlecanie realizacji zadańjednostkom wyłonionym w drodze konkursu organizowanego w trybie ustawy
o poĄtku publicznym i o wolontariaciebądźw trybie ustawy - Prawo zamówień publicznyclr.

Rozdział 5.
postanowienia końcowe

§ 15" Wykolranie uchwaĘ powierza się BurmistrzowiNysy,
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§ 16. Traci moc uchwała Nr XXXVI15'17lż1 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca żOż1 r. w sprawie
określenia programu opieki nad zwierzętarrri bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie Gminy Nysa na 202I rok.

§ 17.Uchwała podlega ogłoszeniu wDzierrniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronach internetowych Biuletylu Informacji Publicznej Urzędu
(http ://bip,nysa. pl/),

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

BURMt YSY
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UZASADNIENIE

Zgodrńe zaft.Ila ustar,vy z dnia 21 sierprria 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z2Oż0 r. poz. 638z
2021 r. poz. 1718 i I7ż8) rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 3 i marca, program

opieki rtad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnośct zwierząt Stanowi to wypełnienie
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminą wynikającego zart.11 Llst. 1 ww.
ustawy. Uclrwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zlvierząt oraz niekontrolowanego iclr
rozmnażanla, Wobec powyzszego przygotowany został Program opieki nad nłierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierzqt na terenie Gminy Nysa na 2022 rok. Zgodnie z zapisem ustawy-

ma on obejmować swoim zakresem realizację takiclr zadań jak:

l ) zapewnienie bezdomnytn zwierzęton miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącytl,ti kotami, w Ęrn ich dokarmiarrie i odrobaczanil'

3 ) odławian ie bezdomrry ch zwierząt1'

4) sterylizację, kastrację, czipowanie zwierząt w sclrronisku dla bezdornnyclr zwierząt
w Konradowej;

5) poszukiwanie właścicieIi dla bezdornnycll zwierząt;

6) usypiarrie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia rniejsca dla zwierząt gospodarskiclr;

8) zapewnienie całodobolvej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzęń drogowych zudziałęm
zwierząt. W przedłozonyn,l Progranlie wskazano sposób realizacji poszczególrrych zadań oraz rłysokośó
środków finansowych planowanyclr na ich realizację"

Na podstawie uchwĄ Nr L/739l10 Rady Miejskiej wNysie zdnia żwrześnia 2010 roku, projekt
przedmiotor,vej uclrwaĘ podlega konsultowaniu zorganizacjarni pozarządowyIrri oraz podmiotami,
o któryclr lnowa w ar1. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicmego i o
wolontariacie. Zgodnie zaft.lla ust,7 ustawy zdnia 21 sierprria 1997 r. o oclrronie zwierząt projekt
uchwały został przesłany do zaopiniowania: Powiatowemu Lekarzowi Weteryriarii w Nysie,
Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt w Nysie, Kołu Łowieckiemu Nr 1 ,,Szarak" w Nysie, Kołu
Łowieckiemu Nr 3 ,,Lis" w Opolu, Kołu Łowieckiemu ,,Bażant", Kołu Łowieckiemu Nr 2 ,,Łoś"
wNysie, Kołu Łowieckiemu ,,Łoś" Bytom, Kołu Łowieckiemu ,,Chrobry" Gfuchołazy, Kołrr
Łorvieckiemu ,,Hubertus" Kałków. Nyskiemrr Pogotowitl Opiekuńczo-Adopcyjnemu d|a zwierząt

,,Łapa".
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