
UCHWAŁA NR XX/215/2020 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2020" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. I la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) Rada 
Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Opoczno na rok 2020'', stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XIX/207 /2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 
przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Opoczno na rok 2020" (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 2851). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 
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Załącznik do uchwały nr XX/215/2020 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 29 maja 2020 r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OPOCZNO NA ROK 2020 

§ 1. Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie 
Gminy Opoczno na Rok 2020 ma zastosowanie do zwierząt przebywających w granicach administracyjnych 
Gminy Opoczno. 

§ 2. Działania związane z realizacją Programu prowadzą: 

1) Urząd Miejski w Opocznie; 

2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie, 
prowadząca gminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zlokalizowane w miejscowości Różanna; 

3) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Programie - należy przez to rozumieć mmeJszy Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz 
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Opoczno na Rok 2020; 

2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Opoczno; 

3) Schronisku - należy przez to rozumieć gminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zlokalizowane 
w miejscowości Różanna; 

4) PGK sp. z o.o. - należy przez to rozum1ec Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie (26-300) przy ul. Krótkiej 1, któremu zostało 

powierzone prowadzenie Schroniska; 

5) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta w rozumieniu z przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j . Dz. U. z 2020 r., poz. 638); 

6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638); 

7) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (t. j . Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2132); 

8) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności; 

9) Przychodni dla Zwierząt - należy przez to rozumieć Przychodnię dla Zwierząt w Opocznie (26-300) przy ul. 
Staromiejskiej 37. 

§ 4. Schronisko prowadzone jest przez PGK sp. z o.o. W Schronisku umieszczane są bezdomne zwierzęta 
z terenu Gminy Opoczno. Przebywające w schronisku zwierzęta objęte są opieką poprzez zapewnienie im 
właściwych warunków bytowania oraz opieki lekarsko-weterynaryjnej . 

§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, polegać będzie na: 

1) zapewnieniu opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Opoczno, w szczególności kotom chorym; 

2) poszukiwaniu nowych domów dla wolno żyjących kotów; 
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3) zmniejszeniu populacji wolno żyjących kotów poprzez ich sterylizację i kastrację z wypuszczeniem kotów 
w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia; 

4) edukacji mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania wolno żyjących kotów; 

5) prowadzeniu działań promujących sterylizację i kastrację wolno życzących kotów jako najskuteczniejszej 
metody walki z nad populacją zwierząt niechcianych; 

6) w uzasadnionych przypadkach usypianiu ślepych miotów wolno żyjących kotów; 

7) udzielaniu organizacjom pozarządowym, których działaniem statutowym jest ochrona zwierząt oraz tzw. 
opiekunom społecznym pomocy w dokarmianiu wolno żyjący kotów. Karmę zapewnia PGK sp. z o.o. 

§ 6. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w§ 5 pkt 3 i 6: 

1) zabiegi sterylizacji i kastracji oraz usypianie ślepych miotów wykonywane będą przez lekarza weterynarii 
w Schronisku; 

2) wolno żyjące koty będą doprowadzane do Schroniska przez tzw. opiekunów społecznych, czy też członków 
organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, po wcześniejszym uzyskaniu 
skierowania na zabieg, które wystawione zostanie przez PGK sp. z o.o.; 

3) po wykonaniu zabiegu wolno żyjące koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia; 

4) osoba pełniąca funkcję tzw. opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć deklarację w PGK sp. z o.o. Wzór 
deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Programu; 

5) osoba lub jednostka chcąca uzyskać skierowanie na zabieg sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów lub 
uśpienia ślepych miotów obowiązana jest uzyskać skierowanie z PGK sp. z o.o. Wzór wniosku o udzielenie 
skierowania stanowi załącznik nr 2 do Programu, natomiast wzór skierowania stanowi załącznik nr 3 do 
Programu; 

6) ilość zabiegów będzie limitowana wysokością środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym . 

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Opoczno, realizowane będzie na następujących 
zasadach: 

1) decyzję o czasie i zachodzącej potrzebie odławiania bezdomnych zwierząt podejmować będzie Schronisko; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt prowadzić będą pracownicy Schroniska; 

3) do odławiania bezdomnych zwierząt użyte mogą być wyłącznie takie środki techniczne, które nie będą 
powodować bólu u odłowionych zwierząt. Do środków takich zalicza się: aplikator z przystawką C02, specjalna 
obroża i smycz, siatka , odpowiedni środek transportu; 

4) odławianie bezdomnych zwierząt z użyciem aplikatora z przystawką C02 odbywać się będzie w obecności 
lekarza weterynarii; 

5) odłowione zwierzęta w zależności od gatunku należy przewozić do Schroniska oddzielnie; 

6) przewożenie bezdomnych zwierząt powinno odbywać się w sposób humanitarny nie powodujący stresu i bólu 
u zwierząt; 

7) przywiezione do Schroniska zwierzęta po przebadaniu przez lekarza weterynarii, podlegają niezbędnym 

szczepieniom ochronnym; 

8) wyłapane zwierzę może być wydane właścicielowi zgłaszającemu się do Schroniska, po udokumentowaniu, że 
zgłaszający się jest właścicielem zwierzęcia. Dokumentami takimi mogą być: książeczka zdrowia zwierzęcia, 

zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie . 

§ 8. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt znajdujących się w Schronisku realizowane będzie 

poprzez: 

1) sterylizację i kastrację zwierząt przebywających w Schronisku; 
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2) usypianie ślepych miotów; 

3) czipowanie psów przebywających w Schronisku. 

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą przez lekarza weterynarii w Schronisku. 

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez PGK sp. z o.o. 
poprzez: 

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Opoczno za pośrednictwem 
Schroniska; 

2) prowadzenie akcji adopcyjnej zwierząt z terenu Gminy Opoczno, m.in. poprzez stworzenie elektronicznej bazy 
danych na stronie internetowej oraz umieszczenie zdjęć i informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt na tej 
stronie oraz na tablicach i słupach ogłoszeniowych ; 

3) adoptujący zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia zwierzęciu opieki, humanitarnego traktowania i właściwych warunków utrzymania, 

b) zapewnienia zwierzęciu opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz profilaktycznych szczepień ochronnych 
i koniecznych zabiegów weterynaryjnych, 

c) zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu, 

d) niesprzedawania ani nie przekazywania zwierzęcia innej osobie, a o jego zaginięciu lub padnięciu wraz 
z wyjaśnieniem okoliczności powiadomić Schronisko; 

4) PGK sp. z o.o. prowadzić będzie kontrolę warunków w jakich przebywa zwierzę; 

5) w przypadku, gdy kontrola wykaże, że któryś z warunków wymienionych w pkt 3 nie został spełniony , PGK 
sp. z o.o. ma prawo zabrać zwierzę ; 

6) PGK sp. z o.o. odmówi oddania zwierzęcia do adopcji jeżeli wnioskujący o adopcję nie gwarantuje spełnienie 
warunków określonych w pkt 3; 

7) przy realizacji programu adopcji PGK sp. z o.o„ będzie współpracowało z organizacjami pozarządowymi, 
których celem statusowym jest ochrona zwierząt. 

§ 10. 1. PGK sp. z o.o. finansuje koszty usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych. 

2. Zabiegów usypiania dokonuje lekarz weterynarii w Schronisku. 

§ 11. Zwierzęta gospodarskie czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji 
Burmistrza Opoczna będą umieszczane w Gospodarstwie Hodowlanym, Kraśnica 119A, 26-300 Opoczno do czasu 
znalezienia dla nich nowego właściciela. 

§ 12. 1. PGK sp. z o.o. zapewnia całodobową opiekę nad zwierzętami , które ucierpiały w wyniku zdarzeń 
drogowych. Opiekę taką sprawować będzie Przychodnia dla Zwierząt. 

2. Transport zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych odbywa się każdorazowo w obecności 
lekarza weterynarii. 

§ 13. 1. PGK sp. z o.o. zapewnia właścicielom psów i kotów zamieszkałych na terenie gminy sfinansowanie 
kosztów ich sterylizacji, kastracji oraz usypiania ślepych miotów. 

2. Określa się następujące zasady zabiegów, o których mowa w ust. 1: 

1) zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypiania ślepych miotów dokonuje Przychodnia dla Zwierząt 
w Opocznie ul. Staromiejska 37, z którą PGK sp. z o.o„ zawarła umowę na wykonywanie tego rodzaju usług na 
podstawie skierowania na zabieg wystawionego przez PGK sp. z o.o.; 

2) właściciel zwierzęcia obowiązany jest uzyskać z PGK sp. z o.o. skierowanie na zabieg sterylizacji, kastracji 
lub usypiania ślepych miotów po wcześniejszym złożeniu stosownego wniosku w tej sprawie. Wzór wniosku 
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o udzielenie skierowania stanowi załącznik nr 4 do Programu, natomiast wzór skierowania stanowi załącznik 
nr 5 do Programu; 

3) ilość zabiegów będzie limitowana wysokością środków przeznaczonych na ten cel w danym roku bieżącym. 

§ 14. 1. PGK sp. z o.o. realizuje czipowame odłowionych zwierząt bezdomnych. 

2. Zwierzęta nieczipowane są poddawane zabiegowi wszczepienia mikroczipu po odłowieniu. 

3. Zabiegi wszczepienia mikroczipu będą przeprowadzone przez Przychodnię dla Zwierząt. 

4. PGK sp. z o.o. prowadzić będzie bezpłatną prewencyjną akcję czipowania zwierząt właścicielskich z terenu 
gminy Opoczno. Akcja prowadzona będzie w Przychodni dla Zwierząt oraz bezpośrednio w gospodarstwach na 
terenie wiejskim. 

5. Wszystkie mikroczipy są rejestrowane w Międzynarodowej bazie zwierząt przez uprawnionego 
pracownika. 

6. Zwierzęta zaczipowane wcześniej są bezpłatnie rejestrowane w Międzynarodowej bazie danych przez 
uprawnionego pracownika. 

§ 15. 1. PGK sp. z o.o. w ramach Programu prowadzić będzie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
których celem statutowym jest ochrona zwierząt, działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej opieki nad 
zwierzętami i humanitarnego ich traktowania. 

2. Działailla edukacyjne prowadzone będą poprzez: 

1) opracowanie i rozpowszechniarue ulotek i plakatów propagujących odpowiednie warunki utrzymania zwierząt; 

2) tworzenie stron internetowych; 

3) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia do treści programowych 
zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz standardami opieki nad zwierzętami; 

4) organizowanie wyjazdów do Schroniska dla dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Opoczno. 

§ 16. 1. Na realizację Programu w budżecie Gminy Opoczno przeznaczone zostały środki finansowe w kwocie 
767 224 zł. 

2. Sposób wydatkowania kwoty, określonej w ust. I jest następujący: 

1) prowadzenie i utrzymanie gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt - 640 524 zł; 

2) finansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właścicieli - 55 OOO zł; 

3) dokarmianie i opieka nad bezdomnymi kotami- 15 OOO zł; 

4) leczenie bezdomnych psów i kotów- 30 OOO zł; 

5) usypianie ślepych miotów - 1 200 zł; 

6) czipowanie - 20 OOO zł; 

7) działania edukacyjne - 5 500 zł. 

Id: 80D7 AOA3-82FF-4EB l-836B-94 l A9BFB IBSE. Podpisany Strona 4 



Załącznik nr 1 do Programu Opieki nad Zwierzętami 
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności 

Zwierząt na Terenie Gminy Opoczno 

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT 

Imię i Nazwisko 
Opiekuna społecznego zwierząt 

Adres zamieszkania, 
numer telefonu 

Gatunek zwierząt objętych opieką 
oraz ich liczba i płeć 

Miejsce przebywania zwierząt 

Forma udzielonej zwierzętom opieki 

Informacje dodatkowe (np. informacja o 
konieczności wykonania zabiegów sterylizacji 
lub kastracji zwierząt 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb 
wynikających z realizacji Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności 
Zwierząt na Terenie Gminy Opoczno zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ). 

(miejscowość, data) (podpis opiekuna społecznego zwierząt) 
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Załącznik nr 2 do Programu Opieki nad Zwierzętami 
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności 

Zwierząt na Terenie Gminy Opoczno 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI I KASTRACJI 

BEZDOMNYCH KOTÓW LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

w ramach „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na 
Terenie Gminy Opoczno" 

Imię i Nazwisko 
lub nazwa jednostki zgłaszającej 

Adres zamieszkania lub siedziby 
Numer telefonu 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.) 
Rodzaj zabiegu: 

- sterylizacja (szt.) 
- kastracja (szt.) 
- uśpienie ślepego miotu (szt.) 

Miejsce przebywania zwierząt 

Informacje dodatkowe 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji lub 
usypiania ślepych miotów koty są kotami bezdomnymi. 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku 
dla potrzeb wynikających z realizacji Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania 
Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Opoczno zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781/ 

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 3 do Programu Opieki nad Zwierzętami 
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności 

Zwierząt na Terenie Gminy Opoczno 

SKIEROWANIE NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI BEZDOMNYCH KOTÓW LUB 
UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU 

w ramach „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na 
Terenie Gminy Opoczno" 

Niniejszym kieruję bezdomne koty zgłoszone przez: 

············· ···· ······················ ························· ········· ···· ··· ··· ·········· ···················· 
na zabieg sterylizacji/kastracji lub uśpienie ślepego miotu, który wykonany zostanie w: 

·········· ·································································· ········ ·················· ···· ········ 
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu ... „. „ ... „ ............... „. szt. 

Rodzaj zabiegu: 

sterylizacja: .......................... ............. ...... .... ... ... ..... .. ... .. ....... ......... szt. 

kastracja: ............. ...... ................. ....... ........ ...... .... ... .. .......... ........... szt. 

uśpienie ślepego miotu: ................. .. . . . .. .. . ......... ... ..... .. . .. szt. 

Zwierzęta na zabieg zostaną doprowadzone przez: 

Po wykonaniu zabiegu zwierzęta zostaną odebrane przez: 

(podpis przedstawiciela PGK sp. z o.o. w Opocznie) 
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Załącznik nr 4 do Programu Opieki nad Zwierzętami 
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności 

Zwierząt na Terenie Gminy Opoczno 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI I KASTRACJI PSÓW, 

KOTÓW LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

w ramach „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na 
Terenie Gminy Opoczno" 

Imię i Nazwisko 
lub nazwa jednostki zgłaszającej 

Adres zamieszkania lub siedziby 
Numer telefonu 

Ilość psów/kotów zgłoszonych do zabiegu (szt.) 
Rodzaj zabiegu: 

- sterylizacja (szt.) 
- kastracja (szt.) 
- uśpienie ślepego miotu (szt.) 

Miejsce przebywania zwierząt 

Informacje dodatkowe 

Zobowiązuję się do doprowadzenia zwierząt do lecznicy wskazanej przez PGK sp. z o.o. Opoczno, 
w której dokonany zostanie zabieg oraz odebranie zwierząt z lecznicy. 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku 
dla potrzeb wynikających z realizacji Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania 
Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Opoczno zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 
danychosobowych(t.j. Dz. U. z2019r. poz. 1781 ). 

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 5 do Programu Opieki nad Zwierzętami 
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności 

Zwierząt na Terenie Gminy Opoczno 

SKIEROWANIE NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI PSÓW, KOTÓW LUB UŚPIENIE 
ŚLEPEGO MIOTU 

w ramach „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na 
Terenie Gminy Opoczno" 

Niniejszym kieruję psy/koty zgłoszone przez: 

.... ... ...... ...... ..... .. ... ..... ..... .... .... .. ...... ... ... ... ...... ..... .... ... .. ........ .... ... ...... .... .... 

na zabieg sterylizacji/kastracji lub uśpienie ślepego miotu, który wykonany zostanie w: 

.... ... ......... ....... .... ...... .. ..... ..... .......... ............ ...... .. .. ........... ...... ... .... ... .. ..... ... 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu . . . . ....... „ . . . . .. .. . . ... .. „. szt. 

Rodzaj zabiegu: 

sterylizacja: .... ..... ....... ............ .... .. ........ ..... ...... ........ .... ...... ..... .... ... szt. 

kastracja: ......... ...... ... .. .... .......... .. ........ ..... .. .... ........ .... ....... ... ....... ... szt. 

uśpienie ślepego miotu: .. . .. . .... .. . ... .. . . . . . .. . .. ..... . .... .. . . . . .. .. . szt. 

Zwierzęta na zabieg zostaną doprowadzone przez: 

Po wykonaniu zabiegu zwierzęta zostaną odebrane przez: 

(podpis przedstawiciela PGK sp. z o.o. w Opocznie) 
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