UCHWAŁA NR XXII/270/2020
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2021"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2020r. poz. 638) 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 2021" 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 oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bernard Friedla
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Załącznik do uchwały Nr XXII/270/2020
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 17 grudnia 2020 r.
,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2021"
WPROWADZENIE
„Zwierzę 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 2021”, jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2021” zwany dalej „Programem”.
2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Krapkowice;
2) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2021;
3) Bezdomności zwierząt, należy przez to rozumieć problem na skalę ogólnokrajową, którego przyczyna
tkwi w ludziach, nie potrafiących wziąć odpowiedzialności za swoje zwierzęta. Głównymi przyczynami
bezdomności są:
a) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
b) niekontrolowane rozmnażanie,
c) ucieczki zwierząt,
d) łatwość pozyskiwania zwierząt,
e) panujące mody na dane rasy zwierząt.
Rozdział 2.
Zadania Programu
§ 2. Zadaniami Programu są:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, w szczególności
poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez ich sterylizację i kastrację;
3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja
społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na ich właścicielach i opiekunach.
Rozdział 3.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Miasta i Gminy Krapkowice miejsca
w schronisku realizuje Fundacja MALI BRACIA św. Franciszka, ul. Korneckiego 12, 45-109 Opole, która
przekazuje bezdomne zwierzęta do schroniska w miejscowości Paryż 7A, 46-034 Pokój, zapewniając im pobyt,
wyżywienie i opiekę leczniczą.
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Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 4. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, realizowana będzie poprzez monitorowanie największych
skupisk kotów wolno żyjących na terenie Miasta i Gminy Krapkowice, współdziałanie z organizacjami
społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt oraz ich dokarmianie w okresie zimowym.
2. Zakup karmy i jej wydawanie społecznym opiekunom (karmicielom) zwierząt realizowane będzie przez
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
3. W ramach ograniczenia populacji kotów wolno żyjących przeprowadzana będzie ich sterylizacja
i kastracja w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Andrzej Skóra, ul. Kozielska 1, 47-300 Krapkowice.
Rozdział 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice ma charakter
interwencyjny i podejmowane jest niezwłocznie, gdy zwierzę stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub
innych zwierząt, a także gdy jest chore lub ranne. Zwierzę bezdomne nie może być odłowione w przypadku
braku miejsca w schronisku dla zwierząt lub w zakładzie leczniczym z którym Gmina Krapkowice ma
podpisaną umowę, chyba że stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.
2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę dotąd pozostawało.
3. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
4. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w § 9.
5. W sytuacjach losowych zwierzęta, które utraciły właściciela (zgon, długotrwały pobyt w szpitalu,
pozbawienie wolności itp.) mogą być uznane za bezdomne i przekazane do schroniska dla zwierząt, dopiero po
zbadaniu sprawy i wydaniu zgody przez uprawnionego do tego pracownika Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach.
Rozdział 6.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
§ 6. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt domowych poprzez ich sterylizację i kastrację,
realizuje schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Paryż w gminie Pokój, za wyjątkiem zwierząt,
u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
2. W przypadku bezdomnych zwierząt, którym uda się znaleźć nowych właścicieli, przed przekazaniem do
schroniska, sterylizację lub kastrację przeprowadza Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Andrzej Skóra, ul.
Kozielska 1, 47-300 Krapkowice.
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, w tym na stronach internetowych
Gminy.
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 przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Andrzej Skóra, ul.
Kozielska 1, 47-300 Krapkowice. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe po
uprzednim zgłoszeniu takiego przypadku w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.
2. Koszty wykonania zabiegu, o którym mowa w ust. 1, pokrywa Gmina.
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Rozdział 9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 9. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim realizowane jest przez gospodarstwo rolne położone
w Ściborowicach-Jarszowicach10.
Rozdział 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 10. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących, a także zwierząt posiadających właściciela w przypadkach,
gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy, poprzez Gabinet
Weterynaryjny lek. wet. Andrzej Skóra, ul. Kozielska 1, 47-300 Krapkowice. W przypadku zwierząt dzikich
przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jan Piskoń, ul. Opolska 30, 47-100 Strzelce Opolskie.
Rozdział 11.
Rejestracja zwierząt i edukacja mieszkańców
§ 11. 1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne psy oraz zmniejszeniu ich
bezdomności zobowiązuje się właścicieli psów do ich rejestracji w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach
w terminie 30 dni od daty nabycia oraz wyrejestrowania zwierzęcia w terminie 14 dni od jego sprzedaży,
zaginięcia lub śmierci.
2. Gmina Krapkowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi kształtuje świadomość
mieszkańców w zakresie minimalizowania bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich, w szczególności
uświadamia o korzyściach płynących z wprowadzania danych o zwierzętach i ich właścicielach do
zorganizowanych systemów ewidencyjnych, informuje o programach adopcyjnych, propaguje sterylizację
i kastrację oraz prowadzi działania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad
zwierzętami i ich humanitarnego traktowania.
Rozdział 12.
Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację Programu oraz sposób wydatkowania tych
środków
§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Krapkowice na 2021 rok w kwocie 125 000,00 zł i zostaną przeznaczone na:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt lub zakładzie leczniczym;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację w schronisku dla zwierząt lub zakładzie leczniczym;
5) usypianie ślepych miotów;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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