
Proiekt

z dnia 20 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony ptzęz .....,...

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIEJSIilEJ W NYSIE

z dnia ....,,... 2023 r

w §prawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zaPobiegania bezdomnoŚci

zvńerząt na terenie Gminy Nysa na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust,2 pkt l5 ustawy z dnia B marca 1990r. o samorządzie gminnYm (Dz. U. z2OŻ3r,

poz. +b; orazart.l1a ust.l uriu*y zdniaŹl sierpnia 1997 r. o ochronie zwl,erząt(Dz.IJ,z2022r,Poz,572),
po zasięgnięciu opinii powiatowóg o Lękarza Witerynarii w Nysie, organizacji społecznych działającYch na
'obszarrĆ 

Gminy Nysa, których itututo*y,o celem działania jest ochrona zwierząt, oraz dzierŻawców

i zarządców obwodów io*i.Ón.n działających na obszarue Gminy Nysa - Rada Miejska w NYsie uchwala,

co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. określa się i przyjmuje do reallzacji ,,Progral1-l opieki nad zwierzętami bezdomnYnri oraz

zapo'biegania bezdomnośc i zwierząt na terenie Grniny Nysa na 2023 rok" , Zwan! dalej Programem.

§ 2, 1. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętanri bezdomnymi oraz zaPobieganie

bezdomnośc i zw ierząt poprzez".

1) zaper,vnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gmirry Nysa miejsca w schronisku dla zwierząt, o którYm

mowa w ust. 2;

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

ubezpładnianie;

3) odławianie bezdomnychzwierząt z terenu Gminy Nysa;

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

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdorn nych zwierząt z terenu Gminy Nysa;

6) usypianie ślepych miotów z terenu Gminy Nysa;

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

Grniny Nysa;

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

zdarzeń drogolvych z udziałem zwieruąt.

2"Realizację zadań określonych wust. 1plowadzi Urząd Miejski wNysie, Zwan[ dalej Urzędem,

paprzęz wyaiiał Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska - Międzyglninne Schronisko dla BezdomnYch

Zwierząt w Konradowej Ź, ,warre dalej Schroniskienr, wchodzące w skład jego strukturY organizacYjnej

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

3, W celu realizacji zadań wymienionych w ust. l Sclrronisko zapewni w szczegÓlnoŚci:

l) odławianie na terenie Crniny Nysa bezdom nych zwierząt, co do których nie ma mozliwoŚci ustalenia ich

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

i opieki w Schronisku;
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2) pr.owadzenie akcji odrobaczania i ilbezpładniania wolno żyjących kotów we rvspółpracy ze społecznymi

opiekunami kotow, pruy czymkoty po zabiegLl i oi<resie rekonwalescencji będą Wypuszczane na wolność

w miejscu pochwycenia.

4, zadaniaokreślone w ust, l nrogą być także realizowane przy udziale organizacji społecznyclr, których

statutowym celem dzi ałani a j est ochrona zlu ier ząt,

Rozdzia|2.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt

§ 3. 1. ogran iczaniepopulacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwlerząt domowych,

w szczegolności psów i kotów, realizrrje:

i) schronisko _ poprzez obligatoryjne przeprowaózanie _zabiegów 
sterylizacji lub kastracjl, zwierząt

przyjętych do Schroniska, z liryjąt-kie - ,*iJrrąt, u których istnióją przeciwwskazania do wykonania tych

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

2) Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Srodowiska Urzędu poprzez zawarcie umowy na wykonanie

steiylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących oraz usypiania ślepych miotów,

2. Cmina Nysa, zwana dalej Gminą, pokrywa koszty sterylizacji iub kastracji kotów wolno ŻYjącYch

przebywających na terenie Gminy wg następujących zasad:

l)Gmina zgodnie zustawą _ prawo zamówień publicznych wyłania |ekarza weterynarii, zktórym

zawiel.ana jest unlowa nu dolony*anie zabiegów kastracji lLrb sterylizacji wolno ŻYjącYch kotow,

finansowana w 100% z budzetu Gminy;

2) wolno żyjące koty będą wyłapywane iprzewozone do lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt l, w
' 
celu wykónania zabiegu kastracji lub sterylizacji;

3) po przeprowadzeniu zabiegu zwieruętawrócą do miejsc macierzystych;

4) na warunkach określonych w umowie, Gmina pokrywa l00% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii, na

podstawie wystawionego przez niego rachunku,

3. Gmina poklywa koszty usypiania ślepych miotów przebywających na terenie Gminy według

następujących zasad:

i) uśpieniu mogą podleg ać wyłącznie z:wierzęta, które są jeszcze ślepe;

2) zńteguśpienia na zasadach określonych w pkt 1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym

Gminazawal.łaumowęnaświadczenieusługiusypianiaślepychrniotów;

3) na warunkach okreśtonych rv umowie, Gmina poklywa 100% kosztów wykonania czynności zabiegu

lekarzowi weterynarii, na podstawie wystawionego przez niego rachunku,

Rozdział 3.

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

§4.ZapewnienieopiekibezdomnymzwierzętomZterenuGminyNysarealizują:
1) schronisk o _ poprzęz przyjmowan ie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez straż

Miejską, Policję, atakże przez mieszkańców Gminy Nysa po konsrrltacji zpracownikami Schroniska

w godzinach pru.y ś.hrooirt u t1., od poniedziałku óo prątku w godzinach od 8"00 do i7,00, w soboty

i niedziele oo tz.00 do 14.00 i zapewnienie irn miejsca i opieki w Schronisku;

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

spełniające standardy sanitarne i weterynaryjnó, o których. nrowa w ustawie z dnia 1 1 marca 2a04 r,

oochronie zdrowia zwierząt oraz zwa|czaniu chorób z'akażnych zvłierząt (Dz, U z2020t. Poz,I4Ż1,

z2022r. poz.1570), tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandLowe "PRO_AGRA" Sp, zo, o,, 48-303

Nysa, Kępnica 109;

3) organizacje pozarządow e - poprzez realizację zleconych przez Gminę zadań PublicznYch, obejmującYch

opi ekę nad zut ler zętami bezdornny mi,
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§5.1.SprawowanieopiekinadkotamiwolnoŻyjącyln\,wtymichdokarmianieorazodrobaczanie,
lealizują;

l) Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Srodowiska Urzędu poprzez"

a)zaltupiwyclawaniekarmyorazŚrodkówodrobaczającychspołecznymopiekunomkotówwolno
żyjącyclr (iista tych opiekunów ,naiaule się w Wydziaiańo,*oju Wsi i ochrony Srodowiska Urzędu)

wporozumieniu zorganizacjari ,poi..rnymi, których statńowym celem działania jest ochrona

zwierząt,

b) podeimowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących

2) organlzacje pozaruądowe poprzez rea|izację zleconych. przez Gminę zadań publicznych obejmujących

opiekę nad kotami-wolno zyjącymi oru, poó";*o*uni, interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,

2" Dokarmianie wolno żyjących kotow odbywać się będzie w miejscach bytowania kotów ustalonych

przez społecznych opiekuno, kóto*.tłirtu ,iłi., * r.tiry.1, będą dokamiane koty, pozostaje do wglądu

'* Ńydiur. nozwoju Wsi i Ochrony Srodowiska Urzędu),

§6.PoszukiwanienowychwłaŚcicielidlabezdomnychzwlerzątrealizują:
l)schronisko _ poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli

i oddawania do adopcji bezdomnych ,*iuiątosobom ,uint""o*unyrn i zdolnym zapewnić im nalezyte

walunki bytowania;

2)organizacjepozarządowepoprzezprowadzenieakcjiadopcyjnychipromocyjnych'

§ 7. Bezdomnośc zwierz ąt, szczegó|nie psów, jest likwidowana poprzez odławianie p::_1ll1"^"T"}::

Schroniska zwierzątbezdomnych _ to jest takich, ńtore uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 1 nle ma

mozliwości ustalenia ich właŚcicieli ruu mnY.ń osou, poo których opieką zwlerzęta dotąd przebywały oraz

zapewnienie im miejsca i opieki w Schronisku,

§ 8. odławianie na terenie Grniny bezdomnych zwierząt, co do których nie ma moźliwości ustalenia ich

właściciela lr"rb innej *"tv, p"a którój opieką trwale dotąd pozost awały, będzie miało charakter:

l)stały,wodniesieniudopojedynczychzgłoszeńlt9renlGminyobłąkającychsiębezdomnych
zwieruętach, w szczególności choryclr ń powodujących zagrózenie bezpieczetistwa i porządku

publicznego;

2) okresowy, na określonych obszarach Gminy lub w odnjesieniu do grup bezdornnych zwterząt, w ra^e

stwierdzenia takiej konieczności przez poilatowego Le|<arza weteryrrarii lub Burmistrza Nysy, na

podstawie informĄi rrzyskanych od nrieszkańców Gminy,

§ 9. 1. Czynności określone w § 8 pkt 1 , związane ze stałyrn odławianiem bezdomnych zwierząL

podejrnowane będą po dokonaniu zgłoszenia ao roiicji, Biura Bezpieczeństwa urzędu Miejskiego w Nysie,

Śtruiy Miejskiej w Nysie, Schroniska,

2. okresowe odławianie bezdomnych zwierząt, określone w § 8 pkt ż, będzie poprzedzone podaniem do

publicznej wiadomości informacji opruno*uny]l terminie okresowego odiawiania zwlerząt bezdomnych,

granicach terenu, nu ł.to.}ń będą,odiawiun., udr.ri. Schroniska, w kiórynr zvłierzęta zostaną umieszczone

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

publicznej wiadorlości 1,óo nuj,rrniej na 21 dni pir.a ptunowanym terminem. rozpoczęcia odławiania

bezdomnych zwierząt, poprzezumieszczenie na stronie internetowej urzędu, wywieszenie komunikatów na

tablicach ogłoszeń w LJrzędzie orazna terenie Sołectw,

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

pracowników Schroniska.

2. Transport zwierząt odbywac się będzie na zasadach,, o których mowa w art,24 ustawy z dnia

21 sierpnia iggl ,.o oclrionie zwierząt(Dz,lJ, z2O2żr, poz,572),

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

ż,zwierzętapo odłowieniu zostaną umieszczone w schronisku, gdzie zostanie im zapewniona opieka

i utrzynranie przez okres umozliwiający odnalezienie właścicieIalub znalezienie nowych opiekunów,
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§ 12. 1. Koszty odławiarria i transportu bezdomnych zulierząt, utnieszczenia iclr w Sclrronisku,

zapewnienia w razie potrr.by pomocy lekarsko _ *.t.rynuryjnej i utrzymania zulierząt w sch,onisku,

pokrywane są z budzetu Gnriny,

2, odłowion e zwierzęta, które zostały umieszczone w schlonisku, podlegają zwrotowi ich właścicielom

(tj. osobie, która uJoroani prawo własności do zwierzęciaj, a w przypadkach określonych

w t_tst. 3 utrzymywan. uęaą w Schronisku do czasu znalezieniadla nich nowyclr opiekunów,

3.Wprzypadku'gdywterminiel4dnioddniaumieszczeniazwierzęciawSchroniskuniezgłosisiępo
jego odbiór osoba, ruJra wykaze prawo własności do zwierzęcia, przljmuje się, ze zwierzę nie posiada

właściciela, co _ na zasadach clotyczących własności ruchomych o"Ćiy niczYich - uPrawnia Gminę do

decydowania o clalszym losie zwierzęcii, w szczegolności przekazania go do adopcji,

§ 13. 1. Gnrina zapewnia całodobową,opiekę weterynaryjrlą, Wtyl]] równiez wprzypadkach zdarzeń

drog:owych z ttdziałem zwieruąt, w rrastępujący sposób:

1) od poniedziałku do piątku rv godzinach od 80o do 170o, tj, w godzinaclr pracy Schroniska _ poprzęZ

zapównienie dyzuru lekarza weterynarii;

2) rv dni wolne od pracy oraz po godzinaclr pracy Schroniska poprzez zawarcie .un,}owy 
zzakładem

lecztticzym d|a zwterząt w zakresie opi.ii *.t"rynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym, wolno

zyjącyrni rannym zwierzętonr dzikim zterenu Gminy Nysa,

2" w ramach świadczonyclr usług lekarz weterynarii, o którym mowa w ust, l pkt 2, zapewni:

l ) podjęcie interwencji na zlecenie upowaznionych pracowników urzędu, strazy Miejskiej, straży pożarnej

lub policji w Nysie, w stosunku do zwierźąt bezdomnych w syiuacji zagrożenia zdrowia 1ub życia

zwierzęcialub stwarzania realnego zagrożenia dla ludzi;

2) całodobową gotowośc do świadczenia usług w dni wolne od pracy onz po godzinach zamknięcia

Schronisl<a;

3) przetrzymanie zwierzęcia, w stosunku.do którego zaistniała taka konieczność i osobiste przekazanie go
' 

do Schioniska w godzinachjego funkcjonowania;

4) przekazanie uśpioneg o zwierzęcia \N przypadku konieczności jego uśpienia firmie utylizacyjlej

za pośrednictwem Gminy,

3.zapewnierrie całodobowej opieki weterynaryjnej wprzypadkach zdarzeń drogowych zudziałem

zwierzątrealizowane będzie przez|ek.wet. pana Jacka oparę prowadzącego działalność gospodarczą pod

firrrrą pr.zychodnia Weterynaiy.ina ,,Bernardyn" Jacek opara Konradowa 78, 48_303 Nysa,

Rozdział 4.

Finansowanie programu

§ 14. 1" Srodki finansowe na realizację zadań wynikających zProgramtt zabezpieczone są wbudzecie

Gminy na rok 2023 w następujących kwotach:

1) na ę zadań określonychw§2ust.lp ,kt 2 i7 65.000,00 zł ;

2) na realizacie zadań określonvch w §2 ust. 1 pkt 1.3.4"5.6.8 _ 243,633,16 zł;

2. Srodki finansowe przeznaczone na realizację Programu wydatkowane będą poprzez:

l) działalnośc Wydziału Rozwoju Wsi i oclrrony środowiska Urzędu;

2) zakupusług od podmiotów prawnyclr lub osób ftzycznych;

3)zlecanie realizacji zadań podmiotom prowadzącym działalnośc pozytku publicznego wzakresie:

ekologia i ochrona zwievąt oraz ochrona iziedzictwa przyrodniczego. zgodnie z ustawą o działalności

pozytku publicznego i wolontariacie,

Rozdział 5.
postanowienia końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy,
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§ 16. Traci moc uchwała Nr LIV/83 6122 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 202Ż r, w sPrawie

określenia programu opieki nad zwierzętami beźdomnymi o1az zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie Gminy Nysa na 2022 roL<,

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu

(http :/,&ip.nysa,pl/),

§ 18. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Woj ewództwa Opolskiego

sLJ
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UZASADNIENIE

Zgodnie zart.I1austawy zdniażIsierpnia 1997r.oochronie zwierząt (Dz,lJ,z2O2żr,paz,572)

rada grniny określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętani

bezdomnym i oraz zapobiegania bezdómnośc i zwiel,ząt. Starrowi to wypełnienie obowiązku zaPewnienia

opieki bezdomnym zwieriętonr ptzez gminę, wynikającego zart.l1ust. l ww, ustawy, Uchwalanie

przez gmlny progra'.]'u opieki naó zwieizętańi bórdornnymi oraz zapobiegania bęzdomności zwierząt,

przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt oraŻ niekontrolowanego ich rozmnaŻania, Wobec

powyzszego pfzygotowany został Progranl opieki nad zwierzętąmi bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomłtości z**ierzqt ną terenie Glnilq; Nysa na 2023 rok. Zgodnie zzapisem ustawy ma on obejmować

swoim zakresem realizacię takich zadań jak:

1) zapewrrienie bezdornnym zwierzętom miejsca w schronisku dlazwierząt;

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

3) odławianie bezdomnych zw ierząt;

4) sterylizację. kastrację, czipowanie zwlerząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt

w Konradowej:

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnyclr zwietząt

6) usypianie ślepych miotów;

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

8)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej wprzypldkach zdarzeń drogowych zudziałem

zwierząt, W przedłozony^ rrógrinlie wskazino ,porót, reilizacji poszczególnych zadań oraz wYsokoŚĆ

środków finansowyclr planowanych na iclr realizację,

Na podstawie uclrwały Nr L/739l10 Rady Miejskiej wNysie zdnia 2 wrzeŚnia 2010roku, Projekt

pzedmiotowej uchwały po<llega konsultowaniu zorgantzacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o któryclr mowa w art. i ust, : ńtawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. a dziąłalnoŚci pożytku Publicznega i o

wolontąriacie, Zgodnie zart.lla ust,7 ustawy zdnia 21sierpnia 1991r. o ochronie zułierząt Projekt

uchwały został przesłany do zaopiniowania: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nysie,

Towarzystwu Przyjaciół Złierzątw Nysie, Kołu Łowieckiemu Nr 1 ,,Szarak" Nysa, Kołu Łowieckiemu

Nr 3 ,,Lis,, opole, Kołu Łowieckiemu nr 13 ,,Bażant" opole, Kołu Łowieckiemu Nr 2 ,,Łoś" w Nysie,

Kołu Łowieckiemu ,,Łoś" Bytom, Kołu Łowieckiem u nr 2 "Bór" w Prudniku Kołu Łowieckiemu

,,Chrobry" Głuclrołazy, Kołu Łowieckiemu ,,Hubefius" Kałków, Nyskiernu Pogotowiu OPiekuńczo-

Adopcyjnenru dla zwierząt,,Łapa" .

,:!,_
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