
 

Uchwała Nr  125/6/XIII/12 

Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia  23 maja 2012 r. 

 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Iłowa.  

 

Na podstawie  art. 11a ust. 1, ust. 2 i ust. 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. 

U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) uchwala się:  

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  

NA TERENIE GMINY IŁOWA  

§ 1. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Iłowa oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

2. Zadania priorytetowe Programu to:  

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Iłowa;  

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów;  

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;  

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt ;  

5) odławianie bezdomnych zwierząt;  

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt;  

7) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.  

§ 2. Realizacja Programu odbywa się poprzez:  

1) zawarcie umowy ze schroniskiem na przyjmowanie bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie 

gminy Iłowa, zapewnienie  schronienia w tymczasowym miejscu przetrzymywania zwierząt 

zwierzętom wyłapanym, do czasu przyjęcia do schroniska, lub odnalezienia właściciela albo 

znalezienia nowego opiekuna;  

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym  ich dokarmianie poprzez zakup i 

wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;  

3) samodzielne lub we współdziałaniu ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt prowadzenie 

działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych 

zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania w tym 

poszukiwanie poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt w internecie;  

4) zlecanie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Iłowa wyspecjalizowanym firmom;  

5) umieszczanie bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym w miejscowości 

Czyżówek 54, gmina Iłowa; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii;  

7) usypianie ślepych miotów zwierząt przez lekarza weterynarii;  



8) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u 

których istnieją przeciwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub 

wiek.  

§ 3. Gmina Iłowa w ramach programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu 

podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań 

człowieka w stosunku do zwierząt między innymi poprzez rozpowszechnianie informacji na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Iłowej oraz udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęć 

edukacyjnych.  

§ 4. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w 

budżecie gminy Iłowa na rok 2012 w kwocie 20.000,00zł.  

2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu będą wydatkowane poprzez 

zawieranie umów na świadczenie usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Józef Brzezicki 


