
UCHWAŁA NR XXII/134/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na rok 2020”. 

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

§ 1.  

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 
2020” stanowiący załącznik nr 1do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 3.  

Traci moc Uchwała Nr VI/43/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019”. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego . 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Jacek Gocyk 
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Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXII/134/2020 
Rady Miejskiej w Wiślicy       
z dnia  28.02.2020  roku. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020. 

 
Bezdomność zwierząt to zjawisko społeczne, posiadające tendencję rosnącą. Główną przyczyną tego zjawiska jest 

miedzy innymi: porzucanie zwierząt przez ich dotychczasowych właścicieli, ich niekontrolowana rozmnażanie, 

niewielki stopień wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności ze szczególnym 

uwzględnieniem najbardziej skutecznej metody, jaką jest sterylizacja i kastracja. 

Program ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności do psów, ze względu na 

najwyższą skalę bezdomności tych zwierząt, jak i kotów wolno żyjących na terenach zamieszkałych przez ludzi 

oraz zwierząt gospodarskich przebywających w administracyjnych granicach Gminy Wiślica. 

 
  I. Cele programu. 

§ 1. 

     Określa się następujące cele programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Wiślica: 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w rozumieniu art.4 pkt 16) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt, 

2. Ograniczenie populacji bezdomnych psów i kotów wolno żyjących poprzez sterylizację i kastrację oraz 

usypianie ślepych miotów. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Wiślica. 

 

II. Działania dotyczące bezdomnych psów i bezdomnych kotów. 

§ 2. 

Realizacja Programu w zakresie zapobiegania bezdomności psów będzie polegać na: 

1. Odławianiu bezdomnych psów, po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia z informacją dotyczącą, co najmniej miejsca 

przebywania zwierzęcia będzie odbywać się przez firmę Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin 

Komorowicz ul. Gabrieli Zapolskiej 7, 25-435 Kielce, NIP 657-278-16-68 i przekazywaniu do Schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Nowinach ul. Przemysłowa 89 prowadzonego przez w/w Gabinet Weterynaryjny w 

oparciu o stosowną umowę, w celu zapewnienia im: 
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  1) podstawową opiekę, 

  2) opiekę weterynaryjną, 

  3) przeprowadzanie zabiegów chirurgicznej sterylizacji lub kastracji,  

  4) farmakologiczne usypianie ślepych miotów. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie 

stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały, a usługa odławiania następuje każdorazowo po ustnym lub 

telefonicznym zgłoszeniu informacji o miejscu przebywania zwierzęcia do pracownika Urzędu Miasta i Gminy 

Wiślica. Całodobowy nr telefonu do zgłoszeń: Konrad Piwowarczyk – 503055204. 

4. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowinach 

polegające naprowadzeniu działań promujących adopcję i oddawanie do adopcji bezdomnych psów zdolnym 

zapewnić im należyte warunki bytowania. 

5. Wyjątek od zabiegów sterylizacji i kastracji dotyczy zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do 

wykonywania takich zabiegów z uwagi na ich stan zdrowia i wiek. 

 
§ 3. 

 Realizacja Programu w zakresie działań dotyczących kotów wolno żyjących będzie polegać na: 

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje: 

 1) monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenach zamieszkałych gminy Wiślica, 

 2) poddawaniu ich zabiegowi sterylizacji lub kastracji oraz usypianie ślepych miotów przez Przychodnię 

Weterynaryjną RED-VET Zbigniew Czerwonka, ul. Staszica 4, 28-100 Busko Zdrój na podstawie stosownej 

Umowy, 

 3) dokarmianie i odławianie kotów wolno żyjących w miejscach zamieszkałych, gdzie stwierdzono ich skupiska 

przez pracowników referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, 

 4) wypuszczanie na wolność w miejscu odłowienia. 

2. Wyjątek od zabiegów sterylizacji i kastracji dotyczy zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do 

wykonywania takich zabiegów z uwagi na ich stan zdrowia i wiek. 

III. Zmniejszenie populacji bezdomnych psów i kotów. 

 

§ 4. 

1. Wprowadza się obowiązek chirurgicznej sterylizacji lub kastracji psów, farmakologicznego usypiania 

ślepych miotów od psów przekazanych do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowinach w ramach 

umowy zawartej z Gminą Wiślica. 
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2. Wprowadza się obligatoryjną sterylizację lub kastrację kotów wolnożyjących wykonywaną we wskazanym 

przez Gminę Wiślica gabinecie weterynaryjnymi Przychodnia Weterynaryjna RED-VET Zbigniew 

Czerwonka, ul. Staszica 4, 28-100 Busko Zdrój na podstawie zawartej umowy i finansowaną w 100% z 

budżetu Gminy. 

3. Wyjątek od działań określonych w pkt. 1 i 2 dotyczy zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do 

wykonywania takich zabiegów z uwagi na stan ich zdrowia lub wiek. 

4. Zabiegi, o których mowa w pkt. 1 i 2 będą wykonywane przez lekarzy weterynarii przy zachowaniu 

należytej staranności i obowiązujących standardów. 

 

IV. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim we wskazanym gospodarstwie. 

§ 5. 

1. W przypadkach zwierząt gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone przez ich właściciela, 

odebrania zwierzęcia gospodarczego dotychczasowemu właścicielowi, zwierzęta te zostaną przekazane do 

gospodarstwa rolnego Pani Marii Maj zam. Kobylniki 37A na podstawie umowy zawartej przez Burmistrza Miasta 

i Gminy Wiślica z właścicielem w/w gospodarstwa w celu zapewnieniami odpowiedniej opieki. 

2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa. 

3. Zwierzęta gospodarskie, które z braku możliwości ustalenia ich właściciela stały się własnością Gminy Wiślica 

zostaną sprzedane lub nieodpłatnie przekazane osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.  

 

V. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 6. 

1. Zadanie polegające na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt realizuje się na podstawie stosownej umowy z Przychodnia Weterynaryjna 

RED-VET Zbigniew Czerwonka, ul. Staszica 4, 28-100 Busko Zdrój.  

2. Usługa weterynaryjna wykonana w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem zwierząt będzie 

obejmowała w zależności od potrzeby: 

1) Dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia w terenie. 

2) Udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie. 

 

3) Podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia. 

4) Przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego. 

5) Okresowym przetrzymywaniu zwierząt leczonych. 

6) Poddaniu zwierzęcia eutanazji poprzez podanie odpowiednich środków farmakologicznych. 

7) Zabezpieczeniu i przekazaniu do unieszkodliwiania zwłok zwierzęcia. 
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3. Opieka nad zwierzęciem poszkodowanym podczas zdarzenia drogowego następuje po każdorazowym 

zgłoszeniu ustnym lub telefonicznym o miejscu zdarzenia do Urzędu Miasta i Gminy Wiślica i 

realizowane będzie przez wyznaczonego pracownika. 

 

VI. Finansowanie programu. 

§ 7. 

Koszty realizacji Programu ponosi Gmina Wiślica: 

        1.  Na realizację programu zabezpiecza się następujące środki finansowe – 6000, zł 

        2. Opieka nad kotami wolno żyjącymi – 500, 00 zł, 

3. Opieka weterynaryjna nad zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych  

– 7500, 00 zł 

4.  Zabiegi weterynaryjne, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów - 2000, 00 zł 

5. Zadania dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami gospodarskimi - 3600, 00 zł. 
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UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXII/134/2020
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 28.02.2019 roku

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na rok 2020.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)
zmieniony został art. 11 a, który zobowiązuje Radę gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do
dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego
z art. 11 ust. l ww. ustawy.
Do l stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada Miasta i
Gminy Wiślica mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt. Zgodnie z
uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez gminy
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do
ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce
nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez
żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiślica w 2020 roku, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) odławianie bezdomnych zwierząt;
3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów;
6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Zgodnie ze wskazaniami ustawy o ochronie zwierząt Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, zarządcom obwodów łowieckich.

Wyżej wymienione podmioty zaopiniowały pozytywnie przedmiotowy program.
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