
      Komprachcice, 10.03. 2022 r. 

 

 

 

Krzysztof Szopa 

Przewodniczący Rady Gminy 

Komprachcice 

 

 

WNIOSEK 

 

 Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na rok 

2022. 

 

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z 

późn. zm.) Rada Gminy w terminie do dnia 31 marca, określa „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na dany rok. 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Komprachcice na 2022 rok. Obejmuje on swoim 

zakresem realizację takich zadań jak: 

1) edukację z zakresu opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności; 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

4) odławianie bezdomnych zwierząt; 

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

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

7) usypianie ślepych miotów; 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

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

został wysłany do opinii. 

1) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu – opinia pozytywna  Nr PIW.ZZID.91221.3.8.2022 z 

dnia 03.03.2022r., 

2) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających 

na obszarze gminy Komprachcice tj. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Opolu, SOS „Dla 

Zwierząt” w Polsce – Opole, Opolskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt w Opolu, Fundacja 

„ZWIERZ” (opinia pozytywna z dnia 04.03.2022r.), 

3) dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy: 



 Wojskowe Koło Łowieckie Nr 8 Żubr, 

 Koło Łowieckie Diana, 

 Koło Łowieckie nr 1 Jeleń (opinia z dnia 17.02.2022r.), 

 Koło Łowieckie nr 5 Odra Opole, 

 Koło Łowieckie nr 47 Cietrzew, 

 Koło Łowieckie nr 1 Knieja 

 

Wg art.11a ust. 8 wymienionej ustawy w/w  podmioty, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu 

programu wydają opinię o projekcie. Brak wydania opinii w tym terminie uznaje się za akceptację 

przesłanego programu.  

Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym Programie działań ma na celu zmniejszenie 

ilości bezdomnych zwierząt na terenie gminy, w tym zwiększenie bezpieczeństwa jej mieszkańców.  

w załączeniu projekt uchwały 

         Wójt Gminy 

         /-/ Leonard Pietruszka 

 


