
Projekt

z dnia  22 marca 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice w 2012 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami) 
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 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do uchwały nr                   z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie miasta i gminy Krapkowice w 2012 roku                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE 

MIASTA I GMINY KRAPKOWICE W 2012 ROKU 
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Rozdział 1 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

 
 Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, jednostkę 
organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Krapkowic wykonuje zadania; 
2) Wydziale Ochrony Środowiska, należy przez to rozumieć Wydział Gospodarki Gruntami, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach 
3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt działające 
przy Fundacji „Małych Bracia św. Franciszka” przy ul. Ligudy 12  w Opolu, z którym gmina 
ma podpisaną umowę 
4) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Krapkowicach  
5) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Krapkowice 
5) Przytulisku, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące 
schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu 
ustawy o ochronie zwierząt; 
6) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, 
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały 
7) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające 
wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 
człowieka  w charakterze jego towarzysza; 
8) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności 
(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 
9) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice w 2012 roku. 
 

§ 2. 
 

1.Koordynatorem Programu jest Burmistrz Krapkowic, za pośrednictwem Wydziału Ochrony 
Środowiska 
2. Realizatorami Programu są: 
a) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta  i Gminy w Krapkowicach 
b) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
c) Straż Miejska w Krapkowicach 
d) Gabinety Weterynaryjne 

 
Rozdział 2  

CEL I ZADANIA PROGRAMU 
 

§ 1. 
 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy 
Krapkowice oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  
2. Zadania Programu to: 
1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 
domowych, w szczególności psów i kotów; 
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Krapkowice; 
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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 Krapkowic w zakresie opieki nad zwierzętami. 
8) elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów; 
 

 
Rozdział 3 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZ ĄT 
I ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE 

 
§ 1. 

 
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 
domowych, w szczególności kotów, realizuje Wydział Ochrony Środowiska poprzez 
wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) zezwoleń na zabiegi sterylizacji 
i kastracji w gabinetach weterynaryjnych, z którymi gmina podpisała umowę. 
 

§ 2. 
 

Wydział Ochrony Środowiska zachęca właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów 
sterylizacji i kastracji, na poniższych zasadach: 
a) zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie miasta i gminy 
Krapkowice dofinansowanie w wysokości 30% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców, 
w ilości 1 sztuki rocznie. Ograniczenie nie obejmuje zwierząt bezdomnych. 
b) akcja dofinansowania będzie odbywała się raz w roku w terminie podanym przez urząd 
c) zawiera umowy z gabinetami wterynaryjnymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów 
sterylizacji i kastracji, 
d) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa/kota, zgłasza 
się do urzędu, wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza spełnienie warunków 
dofinansowania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla 
potrzeb wynikających z realizacji Programu. Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji 
przysługuje osobom, które zarejestrowały psa w gminnym rejestrze  na co najmniej rok przed 
zabiegiem, oznakowały elektronicznie psa oraz poddały go szczepieniu przeciwko 
wściekliźnie 
e) właściciel zwierzęcia pokrywa 70% kosztów zabiegu według ceny usługi ustalonej                     
w umowie, o której mowa w § 2 lit. c Programu 
f) gmina dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto gabinetu 
weterynaryjnego, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie faktury lub 
rachunku. 
 

§ 3. 
 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów realizowane jest 
przez: 
1)  gabinety weterynaryjne, które czipują bezdomne zwierzęta przyjmowane w gabinecie  
2) Wydział Ochrony Środowiska poprzez: 
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a) dofinansowanie 30% do elektronicznego znakowania psa dla właścicieli, którzy 
zamieszkują na terenie miasta i gminy Krapkowice  
b) zawiera umowy z gabinetami weterynaryjnymi dla zwierząt na dokonywanie 
elektronicznego znakowania  
c) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania usługi czipowania, zgłasza się  do urzędu, 
wypełnia formularz pn. „Wniosek właściciela psa o wykonanie zabiegu elektronicznego 
oznakowania psa z dofinansowaniem urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach”, a także 
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających                     
z realizacji Programu. W przypadku psów wymagane jest potwierdzenie zarejestrowania                 
w gminnym rejestrze oraz  okazanie aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie 
d) Właściciel zwierzęcia pokrywa 70% kosztów zabiegu według ceny usługi ustalonej                  
w umowie w § 3 lit. c Programu 
e) gmina dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto gabinetu, zgodnie                  
z warunkami zawartej z nim umowy na podstawie rachunku lub faktury 
b) prowadzenie akcji edukacyjno- informacyjnej o elektronicznym znakowaniu psów 
 

Rozdział 4 
OPIEKA NAD ZWIERZ ĘTAMI 

 
§ 1. 

 
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Krapkowic realizują:  
1) Schronisko  poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu miasta i gminy 
Krapkowice 
2) Wydział Ochrony Środowiska poprzez zawieranie umów na prowadzenie przytulisk dla 
zwierząt  z terenu miasta i gminy Krapkowic oraz umów z gabinetami weterynaryjnymi na 
zapewnienie opieki i leczenie bezdomnych zwierząt 
 

§ 2. 
 

 Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Wydział 
Ochrony Środowiska poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów 
wolno żyjących, którzy zarejestrują się w urzędzie oraz wydawanie zezwoleń na leczenie 
zwierząt w ramach zawartych umów z gabinetami weterynaryjnymi. 
 

§ 3. 
 
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym 
zapewnić im należyte warunki bytowania; 
2) Wydział Ochrony Środowiska sprawujący opiekę nad bezdomnymi zwierzętami                         
w przytuliskach, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 
właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej urzędu                  
i w prasie lokalnej oraz poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych 
 

§ 4. 
 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Krapkowic realizuje lekarz weterynarii, który jest   
przeszkolony w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także posiada odpowiedni sprzęt. 
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Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką weterynarza lub przekazywane są do Schroniska, 
po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją Schroniska. 
 

§ 5. 
 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                        
z udziałem zwierząt realizuje Wydział Ochrony Środowiska poprzez zawieranie umów                   
z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej 
zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu miasta i gminy Krapkowice. 

 
§ 6. 

 
Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie 
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizuje Wydział Ochrony Środowiska poprzez: 
a) zawieranie umów z gabinetami weterynaryjnymi  
b) właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa oświadczenie,                     
że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji   
c) gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto gabinetu weterynaryjnego 
dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów faktury 
lub rachunku 
 

§ 7. 
 

W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które uznano za bezdomne i zostało 
umieszczone w schronisku lub w przytulisku, właściciel zobowiązany jest do uiszczenia 
opłaty za swoje zwierzę lub zwrócenia gminie poniesionych przez nią kosztów związanych            
z wyłapaniem, pobytem i opieką lekarsko- weterynaryjną zwierzęcia w schronisku lub 
przytulisku.  
 

Rozdział 5 
EDUKACJA MIESZKA ŃCÓW 

 
§ 1. 

 
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach  w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne 
m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 
traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt 
bezdomnych.  
 
 

Rozdział 6 
FINANSOWANIE PROGRAMU 

 
§ 1. 

 
 Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są                        
w budżecie Gminy Krapkowice  
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Uzasadnienie

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice w 2012 roku 

W  nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 
z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Miasta 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. 1 ww. ustawy. 

Do 1 stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada Gminy 
mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt. Obligatoryjne uchwalanie 
przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 
przyczyni się do ograniczenia bezdomnych zwierząt. 

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice 
w 2012 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) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt. 

Wszystkie koszty wynikające z Programu zostały zaplanowane w budżecie Gminy Krapkowice. 

Zgodnie z art. 11 a ust. 7 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 
1002 ze zm.) projekt programu został poddany opiniowaniu przez: 

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice; 

- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Opole ul. Katedralna 6/4, 45-008 Opole; 

- Koło Łowieckie ,,Ostoja" Krapkowice ul. Opolska 4, 47-316 Malnia; 

- Wojskowe Koło Łowieckie Nr 8 ,,Żubr" w Opolu ul. Domańskiego 84, 45-853 Opole; 

- Koło Łowieckie ,,Dziczy Gaj" w Krapkowicach ul. Moniuszki 2/10, 47-300 Krapkowice. 
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