
ZARZĄDZENIE NR 446/2013
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 18 stycznia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013”. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXIII/383/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 148, poz. 
1755) zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013”. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu, 
o którym mowa w ust. 1. 

3. Projekt programu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, zamieszcza się: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krapkowice.pl 

2) na stronie internetowej Urzędu www.krapkowice.pl 

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 23 stycznia 2013 r. do dnia 13 lutego 2013 r. 

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 
Krapkowice na rok 2013”. 

2. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać na „formularzu konsultacji”, 
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

3. Wypełnione formularze należy, złożyć, w terminie określonym w § 2, w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl 

4. Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa 
do ich wyrażenia. 

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie 
Gminy Krapkowice. 

§ 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, stanowiące załącznik nr 2, podaje się do publicznej 
wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3. 

§ 6. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony 
w § 1 ust. 3, w ciągu 10 dni od zakończenia konsultacji. 

§ 7. Burmistrz Krapkowic przedłoży Radzie Miejskiej w Krapkowicach „Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013” wraz 
z wynikami konsultacji. 

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 446/2013 
Burmistrza Krapkowic z dnia 18 stycznia 2013 roku 

 
 
 
  

 UCHWAŁA NR……. 
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia ......................... r. 
 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi                                  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  

Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku” 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 11a ust.1, ust.2 i ust.5 ustawy                 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Rada 
Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
 

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013” w brzmieniu określonym                       
w załączniku do niniejszej uchwały.  

 
§ 2 

 
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
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WPROWADZENIE 
 

„Zwierze jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek 
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt.) 
 
Podstawą prawną do podjęcia przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały w sprawie 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

 
Bezdomność zwierząt jest problemem na skalę ogólnokrajową a jej przyczyna tkwi                        
w ludziach, którzy nie potrafią wziąć odpowiedzialności za swoje zwierzęta. Głównymi 
przyczynami bezdomności  są: 

porzucanie zwierząt przez właścicieli, 

niekontrolowane rozmnażanie, 

ucieczki zwierząt, 

łatwość pozyskiwania zwierząt, 

panujące mody na dane rasy zwierząt, 

brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności,                
ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

  
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia             
23 sierpnia 2011 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma 
tendencję wzrostową. 
 
Koty wolno żyjące bytujące głównie na ogrodach działkowych, w piwnicach budynków 
mieszkalnych oraz w budynkach gospodarczych są elementem ekosystemu miejskiego                 
i wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni. Kotów tych nie należy 
wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego 
schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym ich zdrowotności, Gmina 
Krapkowice finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt oraz zabiegi 
sterylizacji. Ponadto wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) 
poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów.  
 
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz 
domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda 
unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli 
zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych. 
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Rozdział 1 
 Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Przyjmuje się do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013” zwany dalej 
„Programem”. 

Rozdział 2  
Cel i zadania  programu 

 
§ 2 

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 
Krapkowice oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy              
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. 
 

Rozdział 3 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

 
§ 3 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Miasta i Gminy Krapkowice miejsca          
w schronisku dla zwierząt realizuje schronisko prowadzone przez Fundację „Mali Bracia św. 
Franciszka” w Opolu, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych domowych dostarczonych        
do Schroniska przez osobę lub podmiot, który na zlecenie gminy wyłapie te zwierzęta. 
 

Rozdział 4 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 
§ 4 

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane jest 
poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących 
oraz współdziałanie w miarę możliwości z organizacjami społecznymi, których celem statutowym 
jest ochrona zwierząt. 
 

Rozdział 5 
Odławianie bezdomnych zwierząt 

 
§ 5 

Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy będzie realizowane interwencyjnie. 
Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których 
nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas 
pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu  i bezpieczeństwu ludzi. 
 

Rozdział 6 
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

 
§ 6 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 
domowych, w szczególności psów i kotów, realizuje schronisko dla bezdomnych zwierząt 
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działające przy Fundacji „Mali Bracia św. Franciszka” w Opolu, poprzez obligatoryjne 
przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska oraz zakłady 
lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina zawarła umowę na świadczenie usług sterylizacji                  
i kastracji z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów 
z uwagi na stan zdrowia lub wiek. Sterylizacja i kastracja zwierząt w zakładach leczniczych 
prowadzona będzie w systemie akcyjnym, co najmniej dwa razy w roku. Informacja o terminach 
sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy                            
w Krapkowicach. 
 

Rozdział 7 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 
§ 7 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez 
informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie gminy, na stronach internetowych urzędu i portalach społecznościowych. 
 

Rozdział 8 
Usypianie  ślepych miotów 

 
§ 8 

1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt realizowane jest wyłącznie poprzez zakłady 
lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania 
ślepych miotów zwierząt. 

2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe po uprzednim 
zgłoszeniu takiego przypadku w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

3. Na warunkach określonych w umowie, o której mowa w ust. 1 Gmina finansuje 100% 
kosztów wykonania czynności zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego 
rachunku lub faktury VAT. 

4. Informacja o zakładach leczniczych realizujących usypianie ślepych miotów zostanie 
podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i na 
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.  

 
Rozdział 9 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich 

 
§ 9 

Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim realizowane jest poprzez gospodarstwo rolne              
w  Żywocicach przy ul. Kozielskiej 50.  
       

Rozdział 10 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  w przypadkach  

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
 

§ 10 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                       
z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez zawarcie umów z zakładami leczniczymi               
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w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym             
z terenu Miasta i Gminy Krapkowice. 
 

Rozdział 11 
Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację programu  

oraz sposób wydatkowania tych środków 
 

§ 11 
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są                        
w budżecie Gminy Krapkowice  na 2013 rok w kwocie 40.000,00 zł i zostaną przeznaczone na: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 
3) odławianie bezdomnych zwierząt, 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,  
5) usypianie ślepych miotów, 
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z  
udziałem zwierząt.  
 

§ 12 
Środki finansowe wydatkowane będą poprzez powierzenie realizacji usług i dostaw zgodnie             
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 
poz. 759 ze zm.). 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 446/2013 
Burmistrza Krapkowic z dnia 18.01.2013 r. 

OGŁOSZENIE 

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013”. 

Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  i Gminy Krapkowice na 

rok 2013” stanowiący akt prawa miejscowego. 

Cel konsultacji 

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych                       

i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                   

i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w 

sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013”  

Termin konsultacji 

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 stycznia 2013 r. 

- Termin zakończenia konsultacji: 13 lutego 2013 r. 

Forma konsultacji 

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem 

proponowanych zmian  można zgłaszać na „ formularzu konsultacji" w terminie od 23  

stycznia 2013 r. do 13 lutego 2013 r. 
Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 

Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
umig_srodowisko@krapkowice.pl. 
Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza 

rezygnację z prawa do ich wyrażenia. 

Zasięg terytorialny konsultacji: 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność 
pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice. 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy 
Krapkowice tel. 77 44 66 805 

Projekt uchwały w sprawie projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  i Gminy Krapkowice na 
rok 2013” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu 
Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu. 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 446/2013 

Burmistrza Krapkowic z dnia 18.01.2013 r. 

FORMULARZ KONSULTACJI 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i 

Gminy Krapkowice na rok 2013”. 

Termin zgłaszania opinii: od 23 stycznia 2013 r. do 13 lutego 

2013 r. Dane podmiotu zgłaszającego uwagi i wnioski: 

Nazwa podmiot 

……………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby do 

kontaktu:……………………………………………………………….. 

Dane teleadresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Krapkowice, dnia:……………………………..                 

………………………………………                                                                                                       

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię 

Uwaga! 
Formularz konsultacji należy przesłać na adres Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Mja 17, 47-303 Krapkowice 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:umig_srodowisko@krapkowice.pl 
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