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UCHWAŁA NR XXXV/202/2017 

RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 29 marca 2017 r. 

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

terenie Gminy Krośnice w 2017 roku 

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

Dz.U.2016.446 ze zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. 

Dz.U.2013.856 ze zm.), po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, zarządców obwodów 

łowieckich działających na obszarze gminy oraz organizacji społecznych, Rada Gminy Krośnice uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Krośnice w 2017 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

Krośnice 

 

 

Piotr Morawek 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/202/2017 

Rady Gminy Krośnice 

z dnia 29 marca 2017 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Krośnice w 2017 roku 

 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośnice w 2017 roku. 

2) Schronisku – należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt. 

3) Ustawie -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. 

Dz.U.2013.856 ze zm.). 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Krośnice. 

2. Wykonawcami Programu są: 

1) Urząd Gminy Krośnice; 

2) Przedsiębiorca świadczący usługę w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy 

Krośnice posiadający zezwolenie (decyzję) Wójta Gminy Krośnice na prowadzenie przedmiotowej 

działalności - firma PPHU „MarMac” Marcin Kolenda z/s przy ul. 3 Maja 12/VI, 56-400 Oleśnica (na 

podstawie umowy podpisanej z gminą); 

3) Schroniska dla Zwierząt w Raciborzu (na podstawie umowy podpisanej z gminą); 

4) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy. 

 

Rozdział 2. 

Cele i zadania programu 

 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośnice oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Cel programu realizowany będzie poprzez następujące zadania: 

1) sprawowanie opieki nad zwierzętami oraz ich odławianie, w szczególności: 

a) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

b) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

c) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w wybranym gospodarstwie rolnym, 

d) odławianie bezdomnych zwierząt, 

e) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt oraz promowanie adopcji zwierząt, w szczególności: 

a) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

b) usypianie ślepych miotów, 

c) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 
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Rozdział 3. 

Opieka nad zwierzętami oraz ich odławianie 

 

§ 4. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd Gminy Krośnice poprzez: 

1) przyjmowanie zgłoszeń o miejscach przebywania kotów wolno żyjących; 

2) podejmowanie interwencji w sprawach  kotów wolno żyjących; 

3) zapewnienie dokarmiania w miejscach przebywania zwierząt, tj. zakup i wydawanie karmy społecznym 

opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zadeklarują pisemnie w Urzędzie Gminy chęć 

sprawowania opieki nad wolno żyjącymi kotami. 

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt: 

1) na terenie Gminy prowadzi się wyłapywanie bezdomnych zwierząt na interwencję; 

2) wyłapywaniem są 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; 

3) czynności odłowienia zostaną wykonane przez przedsiębiorcę,  z którym Gmina podpisała umowę 

obejmującą w szczególności: wyłapanie (odłowienie) bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki 

weterynaryjnej oraz dowóz i umieszczenie w schronisku, a w przypadku zwierząt gospodarskich do 

gospodarstwa rolnego, o którym mowa w §7 pkt 1 Programu; 

4) czynności odławiania przeprowadzi przedsiębiorca - osoba przeszkolona w tym zakresie, wyłącznie przy 

użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza  zagrożenia 

dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia; 

5) wyłapane bezdomne zwierzęta przewożone będą środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego 

i humanitarnego przewozu zwierząt. 

§ 6. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami domowymi: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt gmina realizuje poprzez 

umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku dla bezdomnych zwierząt z/s w Raciborzu, ul 

Adamczyka 10, lub innych schroniskach prowadzonych przez organizacje społeczne, jednostki samorządu 

terytorialnego lub przedsiębiorców  na podstawie zleceń, umów podpisywanych przez Wójta Gminy 

Krośnice z ww. podmiotami; 

2) w przypadku braku miejsca w schroniskach dla zwierząt o których mowa w pkt 1, lub gdy wyłapanie 

zwierzęcia  realizowane jest w związku z interwencją oficera dyżurnego KPP Milicz w dni wolne od pracy  

lub po godzinach pracy Urzędu Gminy Krośnice, zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym realizuje się 

poprzez zawarcie umowy, zlecenia z uprawnionym przedsiębiorcą na wykonanie interwencyjnego odłowu, 

zapewnienie opieki weterynaryjnej oraz czasowe zabezpieczenie miejsca dla wyłapanego zwierzęcia  na 

okres przed umieszczeniem go w schronisku; 

3) postępowanie z agresywnymi zwierzętami - bezpańskimi psami i kotami, w przypadkach pogryzienia 

człowieka przez psa lub kota, winno być zgodne z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Miliczu. Fakt pogryzienia należy każdorazowo zgłosić do Inspektoratu Weterynarii. 

§ 7. Opieka nad zwierzętami gospodarskimi: 

1) bezdomne zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta gospodarskie czasowo odebrane właścicielowi lub 

opiekunowi na podstawie decyzji Wójta Gminy Krośnice przekazywane będą gospodarstwu rolnemu 

prowadzonemu przez Pana Mariusza Chołodeckiego, które znajduje się w miejscowości Krośnice przy ul. 

Kolejowej 35; 

2) umowa pomiędzy Wójtem Gminy Krośnice a właścicielem ww. gospodarstwa zawierana będzie 

każdorazowo po stwierdzeniu konieczności przekazania zwierząt do gospodarstwa. 
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§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

realizuje Wójt Gminy Krośnice poprzez zawarcie  umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługę w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (firmą  PPHU „MarMac” Marcin Kolenda z/s przy ul. 3 Maja 12/VI, 

56-400 Oleśnica), posiadającym umowę stałej współpracy z Krzysztofem Bielickim - lekarzem medycyny 

weterynaryjnej. 

 

Rozdział 4. 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt oraz promowanie adopcji zwierząt 

 

§ 9. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizuje się przez obligatoryjną sterylizację lub kastrację 

zwierząt w schronisku dla zwierząt, propagowanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt posiadających 

właścicieli, finansowanie zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących w wybranym gabinecie weterynaryjnym 

oraz usypianie ślepych miotów zgodnie z art. 33 ustawy oraz  przepisami odrębnymi, w tym § 11 Programu. 

§ 10. 1. Gmina: 

1) realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach 

ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko; 

2) wydaje społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, o których mowa w § 4 pkt 3 programu skierowania 

na zabiegi sterylizacji (obejmujące opiekę pooperacyjną) w gabinecie weterynaryjnym, z którym Wójt 

Gminy Krośnice podpisze stosowną umowę. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w pkt 1, nie podlegają zwierzęta: 

1) w okresie 14 dni od umieszczenia  w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub 

opiekuna; 

2) przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli; 

3) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na ich stan zdrowia i/lub wiek. 

§ 11. Usypianie ślepych miotów: 

1) usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt 

bezdomnych, w lecznicy dla zwierząt (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga); 

2) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla 

nich właściciela, lub chore bezdomne, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich 

właściciela, lub chore bezdomne, które uzna lekarz weterynarii, za nie rokujące nadziei na wyzdrowienie 

a dalsze ich życie przysporzyło by cierpienie i ból; 

3) zwierzę usypiane musi być  traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić 

mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Zabieg uśpienia należy wykonywać w sposób humanitarny i jedyny 

dopuszczający przez TOnZ w Polsce (narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie); 

4) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu przekazania odpowiednim 

służbom do tego przeznaczonym. 

§ 12. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:  

1) informowanie o  możliwości adopcji zwierząt bezdomnych ze Schroniska na stronie internetowej Gminy; 

2) prowadzenie przez Schronisko działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do 

adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania; 

3) współdziałanie Gminy i/lub Schroniska z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia akcji 

adopcyjnych i promocyjnych. 
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Rozdział 5. 

Finansowanie programu 

 

§ 13. Środki finansowe na realizację Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Krośnice na rok 

2017 w kwocie 50 000, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) . 

§ 14. Kwota wskazana w § 13 będzie wydatkowana na realizację niniejszego programu, a w szczególności na : 

1) pokrycie kosztów wynikających z  podpisanych przez Wójta Gminy Krośnice umów dotyczących: 

a) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku (umowa zawarta ze schroniskiem), 

b) wykonania interwencyjnych odłowów zwierząt  bezdomnych i ich transport do schroniska (umowa 

zawarta z uprawnionym przedsiębiorcą), 

c) czasowego zabezpieczenie miejsca dla wyłapanego zwierzęcia  na okres przed umieszczeniem go 

w schronisku (umowa zawarta z uprawnionym przedsiębiorcą). 

2) realizację pozostałych zadań wynikających z programu poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw 

uprawnionym osobom/przedsiębiorcom. 

 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

Krośnice 

 

 

Piotr Morawek 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.2013.856 ze zm.), 

rada gminy wypełniając obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu (zadanie własne 

gminy) zobowiązana jest corocznie określić, w drodze uchwały, program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośnice w 2017 roku. 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) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

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

zwierząt. 

 

W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków 

finansowych planowanych na ich realizację.  

Zgodnie z art. 11a ust.7  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt projekt przedmiotowej 

uchwały został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, Towarzystwu Opieki nad 

Zwierzętami w Polsce Oddział we Wrocławiu oraz Oddział w Krotoszynie, Fundacji "Lex Nova" z/s w 

Miłocicach oraz zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Krośnice.  

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

  

Piotr Morawek 

 


