Uchwała Nr 0007.XXVI.25.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26.03.2013r
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. t. j. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. t. j. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) oraz po uzyskaniu opinii
podmiotów wymienionych w art. 11a, ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. t. j. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.)
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice" w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr 0007.XIV.11.2012 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 01 marca 2012r
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje radę
gminy 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.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Krzyżanowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały obejmuje swoim
zakresem realizację takich zadań jak:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
- odławianie bezdomnych zwierząt;
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- usypianie ślepych miotów;
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez podmioty
wymienione w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r.
Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.).

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXVI.25.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26.03.2013r

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt).
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Krzyżanowice uchwały w sprawie „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Krzyżanowice”, zwanego dalej Programem jest art. 11a w związku z art 11 ust.1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt z późn. zmianami.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Krzyżanowice, gdzie Wójt Gminy
Krzyżanowice wykonuje zadania;
2) Referacie
Ochrony
Środowiska
(ROŚ), należy przez to rozumieć Referat Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Krzyżanowice, komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Krzyżanowice;
3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko, z którym Gmina ma podpisaną aktualną umowę;
4) Straży Miejskiej/ Gminnej, należy przez to rozumieć Straż Miejską, z którą Gmina ma podpisaną
umowę;
5) 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;
6) 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;
7) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
8) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice.
9) Opiekunie społecznym, należy przez to rozumieć osobę, która wyrazi chęć współpracy przy
realizacji Programu i złoży stosowną deklarację (załącznik nr 1 do Programu);
10) Lekarzu weterynarii, należy przez to rozumieć osobę lub podmiot, z którym Gmina ma podpisana
umowę w zakresie wykonywania usług weterynaryjnych;
11) Zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta chowane w gospodarstwie rolnym
w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej;
12) Umowie, należy przez to rozumieć umowę zawartą z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm).
§2
1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Krzyżanowice, za pośrednictwem Referatu Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Krzyżanowice.
2. Realizatorami Programu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, są:
1) na poziomie gminy – Wójt Gminy Krzyżanowice, za pośrednictwem Referatu Ochrony
Środowiska;
2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu, ul. Komunalna 9;
3) Straż Miejska;
4) Podmiot, który w ramach umowy wykonuje zadanie pn. "Regulowanie problemu bezdomnych
zwierząt na terenie gminy Krzyżanowice", na które składa się:
a) zwalczanie problemu bezdomnych zwierząt, ślepych miotów przez usypianie
oraz humanitarne likwidowanie chorych i zbędnych do dalszego chowu zwierząt,
b) okresowe zajmowanie się bezdomnymi zwierzętami, rannymi w wypadkach drogowych
na terenie gminy Krzyżanowice przez okres 2 tygodni, po tym czasie przekazanie ich
do Schroniska,
c) lokowanie bezdomnych psów i kotów u osób chętnych do przyjęcia zwierzęcia
w celu jego dalszego przetrzymywania,
d) zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom,
znajdującym się w miejscu ich okresowego przetrzymywania,
e) zapewnienie niezbędnych warunków sanitarno- bytowych przetrzymywanym zwierzętom,
f) niezwłoczne podejmowanie działań interwencyjnych w reakcji na zgłoszenia telefoniczne
dotyczące
bezpańskich
zwierząt
z
terenu
gminy
Krzyżanowice
oraz dokonywanie objazdu gminy raz w miesiącu w celu wyłapania bezpańskich psów.

Rozdział 2
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§3
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanowice oraz
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) Odławianie bezdomnych zwierząt;
2) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Krzyżanowice, w tym
sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt (adopcja);
4) Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów;
5) Usypianie ślepych miotów;
6) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8) Edukacja mieszkańców gminy Krzyżanowice w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3
ORGANIZACJA WYKONANIA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH
§4
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Krzyżanowice realizuje podmiot wymieniony
w § 2 ust.2 pkt. 4.
§5
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Krzyżanowice realizują:
1)Schronisko zwierząt poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych
do Schroniska;
2) Podmiot wymieniony w § 2 ust.2 pkt. 4.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Opiekun społeczny zwierząt;
2) W przypadku braku chętnych osoby wyznaczone przez Referat Ochrony Środowiska.
§6
Zadanie poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Podmiot wymieniony w § 2 ust.2 pkt. 4;
2) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte
warunki bytowania;
3) Referat Ochrony Środowiska poprzez promocję adopcji zwierząt.
§7
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizowane będą na następujących zasadach:
1) Gmina Krzyżanowice pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji.
2) Zabiegi sterylizacji, kastracji wykonywane będą na terenie lecznicy weterynaryjnej, z którą Gmina
Krzyżanowice zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.
3) Bezdomne koty będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej przez tzw. opiekunów społecznych,
podmiot wymieniony w § 2 ust.2 pkt. 4, po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które
wystawione zostanie przez Referat Ochrony Środowiska, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do Programu.
4) Po wykonaniu zabiegu koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub
w uzasadnionych przypadkach umieszczane w schronisku.

§8
Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie zwierząt
z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizuje podmiot wymieniony w § 2 ust. 2 pkt. 4.
§9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizują:
1) w zakresie udzielenia pierwszej pomocy weterynaryjnej – interwencyjnie, na wezwanie telefoniczne
wskazany lekarz weterynarii zgodnie z zapisami w umowie;
2) w zakresie okresowego przetrzymania zwierzęcia po udzieleniu pomocy przez lekarza weterynarii –
podmiot wymieniony w § 2 ust.2 pkt. 4.
§ 10
Zwierzęta gospodarskie odebrane dotychczasowym właścicielom przekazywane będą do miejsca
przygotowanego na przyjęcie takich zwierząt tj. do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Krzyżanowicach.
§ 11
Urząd w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz szkołami
działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich
humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 4
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12
1. Środki przeznaczone na realizację Programu są zabezpieczone w budżecie Gminy Krzyżanowice
i ich wysokość w roku 2013 wynosi 25.000,00zł brutto.
2. Wydatkowanie nastąpi na podstawie zlecania świadczenia usług i dostaw z uwzględnieniem ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm)
Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
Osoba pełniąca funkcję tzw. opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć deklarację do Referatu
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Krzyżanowicach. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1
do Programu.
§ 14
Osoba lub jednostka chcąca uzyskać skierowanie na zabieg sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów
lub uśpienia ślepych miotów obowiązana jest uzyskać skierowanie z Referatu Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy w Krzyżanowicach. Wzór wniosku o uzyskanie skierowania stanowi załącznik nr 2
do Programu, natomiast wzór skierowania stanowi załącznik nr 3 do Programu.

Załącznik nr 1 do Programu

Krzyżanowice dnia ….......................
Urząd Gminy w Krzyżanowicach
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
DEKLARACJA
OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT
Imię i nazwisko opiekuna społecznego
zwierząt

Adres zamieszkania
numer telefonu
Gatunek zwierząt objętych opieką oraz ich
liczba i płeć
Miejsce przebywania zwierząt
Forma udzielanej zwierzętom opieki

Informacje dodatkowe /np. informacja
o konieczności wykonania zabiegów:
sterylizacji lub kastracji zwierząt lub
usypiania ślepych miotów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających
z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Krzyżanowice dnia: ……………………..

….................................................
/podpis opiekuna społecznego/

Załącznik nr 2 do Programu

Krzyżanowice dnia …......................
Urząd Gminy w Krzyżanowicach
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANA
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* BEZDOMNYCH KOTÓW*
w ramach “Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Krzyżanowice”
Imię i nazwisko lub nazwa jednostki
zgłaszającej
Adres zamieszkania lub siedziby
numer
telefonu
Ilość zwierząt zgłoszonych
do zabiegu (szt.)
Rodzaj zabiegu:
sterylizacja (szt.)
kastracja (szt.)
uśpienie ślepego miotu (szt.)
Miejsce przebywania zwierząt
Informacje dodatkowe
UWAGA! Gmina Krzyżanowice ponosi jedynie koszty wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji!
Wielkość środków
jest ograniczona!

przeznaczonych

na

przeprowadzenie

zabiegów

sterylizacji/kastracji

bezdomnych

kotów

Do wniosku należy dołączyć:
1. Zaświadczenie potwierdzające, że koty kierowane do zabiegu są kotami bezdomnymi wydane np.
przez podmiot wymieniony w § 2 ust.2 pkt. d, Straż Miejską.
2. W przypadku zgłoszenia ślepego miotu należy uzasadnić przyczynę wykonania zabiegu – usypianie
ślepych miotów dokonywane będzie w sytuacjach wyjątkowych, np. w przypadku choroby zwierząt.
3. Deklarację doprowadzenia zwierząt do lecznicy wskazanej przez Gminę Krzyżanowice, w której
dokonany zostanie zabieg oraz odebrania zwierząt z lecznicy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających
z realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

…………………………………
/podpis wnioskodawcy/

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Programu

Krzyżanowice dnia ….................................

SKIEROWANIE
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* BEZDOMNYCH KOTÓW
LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW*
w ramach “Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Krzyżanowice
Niniejszym kieruję bezdomne koty zgłoszone przez: ......................................................................................................
na zabieg sterylizacji/kastracji* lub uśpienie ślepego miotu*, który wykonany zostanie
w …...........................................................................
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: ............szt.
Rodzaj zabiegu: sterylizacja: ......szt.
kastracja: ..... szt.
Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez: .........................................................................................................
Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta zostaną odebrane przez:
…......................................................... …………………………………………………….....................................................................................

…...............................................................
podpis przedstawiciela Gminy Krzyżanowice
wydającego skierowanie

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji* lub usypiania
ślepych miotów koty są kotami bezdomnymi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb
wynikających z realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Krzyżanowice zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz .U.
z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

Krzyżanowice dnia: ……………………..

*niepotrzebne skreślić

……………………………….......................
podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu

