
UCHWAŁA NR XXI/134/13
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2013 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 
142. poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 145, z 2006r. Nr 1, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, 
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012, poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art.11 a ust.1-5 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z 2004r. Nr 69, poz. 625, 
Nr 92, poz. 880, Nr 96 poz.959, z 2005r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz.1462, z 2006r. Nr 249, poz. 1830, z 2008r. 
Nr 199, poz. 1227, z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010r. Nr 47, poz. 278, z 2011r. Nr 
230, poz. 1373, z 2012r. poz. 908 i 985), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Komprachcice na rok 2013, zwany dalej Programem. 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) schronisku dla bezdomnych zwierząt – należy przez to rozumieć Schronisko, z którym firma GABI” Gabriela 
Bartoszek z siedzibą w Żędowicach, ul. Dworcowa 24 ma podpisaną umowę i do którego zwierzęta będą 
przekazywane. 

2) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2013 rok. 

§ 3. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Komprachcice. 

§ 4. Realizatorami Programu są: 

1) Wójt Gminy Komprachcice przy pomocy pracowników Referatu Budownictwa, Gospodarki Gruntami 
i Rolnictwa Urzędu Gminy w Komprachcicach; 

2) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą 
Komprachcice; 

3) schronisko dla bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 2.
Cel Programu 

§ 5. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 
zwierząt. 

Rozdział 3.
Zadania objęte programem i ich realizacja 

§ 6. 1. W celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi przewiduje się w 2013 roku realizację 
następujących zadań: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
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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; 

2. Program obejmuje także plan znakowania zwierząt w gminie. 

§ 7. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

1. Bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Komprachcice zapewnia się za pośrednictwem Przedsiębiorstwa 
Usług Produkcyjno Handlowo-Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek z siedzibą w Żędowicach, ul. 
Dworcowa 24, miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

2. Gmina umożliwia tymczasową opiekę i zapewnia leczenie weterynaryjne zwierząt, które w wyniku 
wypadków losowych utraciły czasowo właściciela. Zwierzęta będą przekazywane pod opiekę do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt lub lekarza weterynarii z którym posiada podpisaną umowę. 

§ 8. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wywozić, ani utrudniać 
im bytowania w danym miejscu. 

2. Gmina otoczy opieką wolno żyjące koty, pozostawiając je jednocześnie na wolności. Opieka będzie polegać 
przede wszystkim na dokarmianiu takich kotów w miejscu ich bytowania. 

3. Ponadto Gmina w swoich działaniach, w zależności od posiadanych środków finansowych, uwzględni 
sterylizację i kastrację dojrzałych płciowo osobników, co przyczyni się do ograniczenia populacji tych zwierząt. 

4. Zabiegi takie wykonywać będzie lekarz weterynarii, z którym Gmina podpisze umowę w tym zakresie. 
Skierowania na zabiegi będą wydawane w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy. 

§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

1. Wprowadza się na terenie gminy stałe interwencyjne odławianie bezdomnych zwierząt. 

2. Odławianie zwierząt bezdomnych jest możliwe tylko w przypadku gdy istnieje możliwość zapewnienia 
odłowionym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Odstępstwem są odłowione zwierzęta, które stwarzają 
poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. 

3. Transport odłowionych bezdomnych zwierząt odbywa się pojazdami przystosowanymi do ich transportu, 
natomiast odławianie przy pomocy urządzeń oraz środków nie stwarzających zagrożenia dla ich życia, zdrowia ani 
nie zadających im cierpienia. Podczas odławiania i transportu zapewniona w razie potrzeby będzie opieka 
weterynaryjna. 

4. Dla odłowionych zwierząt będzie zabezpieczone miejsce w schronisku, wyżywienie, opieka weterynaryjna 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy realizuje Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami 
i Rolnictwa poprzez zlecenie zadania podmiotom, które posiadają przeszkolonych przedstawicieli w zakresie 
odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni humanitarny sprzęt. 

6. Umowę na odławianie bezdomnych zwierząt wraz z oddaniem ich do schroniska na rok 2013 Gmina 
Komprachcice zawarła z P.U.P.H.W „Gabi” Gabriela Bartoszek. 

7. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt gmina realizuje poprzez 
umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku „SOS dla Zwierząt” z siedzibą w Chorzowie – 
Maciejkowicach. 

8. Zgłoszenia bezpańskich zwierząt należy kierować pod nr 77-403-1712. 

§ 10. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt. 

1. Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta, które zostaną odłowione z terenu 
gminy. Zabiegi przeprowadzane będą w schronisku, do których trafią wyłapane zwierzęta. 
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§ 11. Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

1. Informacje o umieszczeniu zwierząt w schronisku i o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych zostaną 
zamieczone na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw i na stronie internetowej Urzędu. 

2. Gmina współdziała z organizacjami społecznymi i podmiotami działającymi na terenie gminy w zakresie 
odławiania bezdomnych zwierząt w celu znalezienia nowych właścicieli zwierząt. 

3. Gmina prowadzić będzie również akcje edukacyjne, zachęcające do zaopiekowania się bezdomnym psem lub 
kotem. Edukacja odbywać się będzie za pomocą mediów oraz przy okazji organizowanych festynów. 

4. Gmina będzie promować adopcję zwierząt bezdomnych poprzez stronę internetową, tablice ogłoszeń 
w sołectwach oraz informatora gminnego. 

§ 12. Usypianie ślepych miotów. 

1. W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt Gmina może pokrywać koszty uśpienia ślepych miotów dla 
których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli. Zabieg przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii 
w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub w lecznicy weterynaryjnej na zlecenie Wójta. 

2. Zabieg uśpienia musi być wykonany humanitarnie. 

3. Gmina posiada również podpisaną umowę z lekarzem weterynarii na wykonywanie w/w czynności. 

§ 13. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

1. Ustawa o ochronie zwierząt nie określa wymagań, jakie powinno spełniać indywidualne gospodarstwo rolne, 
aby przyjąć zwierzę gospodarskie. Jednak gospodarstwo rolne musi spełniać minimum standardów sanitarnych 
i weterynaryjnych, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.). 

2. Osoby opiekujące się zwierzętami powinny wykazywać przyjazny stosunek do zwierząt oraz odpowiednią 
wiedzę w tym kierunku (ukończoną szkołę, szkolenie bądź doświadczenie w pracy ze zwierzętami). 

3. Osoba przyjmująca zwierzę musi być w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki bytowania, tzn. musi ona 
posiadać miejsce, w którym będzie utrzymywane zwierzę odpowiednie do gatunku zwierzęcia i jego potrzeb 
uwzględniając minimalne normy powierzchni, w zależności od systemów utrzymania, np. pomieszczenia 
inwentarskie, wybieg. W przypadku zwierząt gospodarskich powinny być zachowane zasady dotyczące 
przemieszczeń pomiędzy stadami, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

4. Przekazanie zwierzęcia źle traktowanego do wskazanego gospodarstwa osoby fizycznej odbywać się będzie 
w formie zlecenia bez wynagrodzenia, ale ze zwrotem kosztów realizacji zlecenia (art. 735 i 742 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r.), Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w tym uwzględniony jest doraźny zwrot 
kosztów weterynaryjnych, względnie zryczałtowany zwrot kosztów utrzymania przez określony czas. 

5. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich Gmina Komprachcice zawarła umowy 
z właścicielami gospodarstw z Polskiej Nowej Wsi. Wykaz gospodarstw, które gwarantują gotowość zapewnienia 
opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim znajduje się w Referacie Budownictwa, Gospodarki Gruntami 
i Rolnictwa. 

6. Po umieszczeniu zwierzęcia w w/w gospodarstwie gmina podejmuje niezwłocznie starania mające na celu 
znalezienie nowego właściciela. 

7. Umieszczenie zwierzęcia w gospodarstwie rolnym odbywać się będzie każdorazowo po konsultacji 
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. 

§ 14. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt. 

1. W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w którym zwierzę zostaje potrącone i jest ranne, 
Gmina zleca lekarzowi weterynarii określenie, w jakim stanie jest zwierzę, czy nadaje się do dalszego leczenia czy 
też do uśmiercenia w celu zakończenia cierpień. 

2. W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w wyniku którego potrącone zwierzę utraciło życie 
– Gmina zawiadamia podmiot odbierający padłe zwierzęta, który w ramach podpisanej z Gminą umowy, 
zobowiązany jest bezzwłocznie odebrać, przetransportować oraz unieszkodliwić odpady zwierzęce pochodzące 
z terenu gminy. 
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3. Opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt sprawuje lekarz weterynarii 
Pan Jan Piskoń prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Lecznica dla zwierząt, Jan Piskoń” z siedzibą 
w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 32. 

4. Padłe zwierzęta z terenu gminy są odbierane również na interwencyjne zgłoszenia przez Zakład Rolniczo - 
Przemysłowy „FARMUTIL HS” Spółka Akcyjna (Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory). 

§ 15. Plan znakowania zwierząt w gminie. 

1. Gmina może w miarę posiadanych środków zapewnić właścicielom psów i kotów Gminy Komprachcice 
dofinansowanie znakowania zwierząt „chipowania”. 

2. Gmina Komprachcice, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, może wyłonić lekarza weterynarii, 
z którym zawarta będzie umowa na dokonywanie, dofinansowywanych z budżetu Gminy, zabiegów znakowania, 
jeżeli będzie posiadała na taki cel środki finansowe. 

Rozdział 4.
Finansowanie Programu 

§ 16. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina. 

2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostaną w budżecie gminy 
Komprachcice w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300, w wysokości 20.000,00 zł. 

§ 17. Wydatkowanie środków, o których mowa w §16 przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Zadanie Jednostka 
wykonująca 

Koszt / rok 
[zł] 

1. 
- umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku 
dla zwierząt 
- odławiania bezdomnych zwierząt 

Schronisko, 
Urząd Gminy 10 000,00 

2. - opieka nad zwierzętami pozbawionymi 
tymczasowo opieki 

Pomoc sąsiedzka, 
Społeczni opiekunowie 

zwierząt 

brak nakładów 
inwestycyjnych 

3. - poszukiwania właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt 

Schronisko, 
Urząd Gminy 

brak nakładów 
inwestycyjnych 

4. - usypianie ślepych miotów 
- sterylizacja i kastracja zwierząt Lekarz weterynarii 4 000,00 

5. - umieszczenie zwierzęcia źle traktowanego 
w gospodarstwie rolnym - koszt leczenia i pobytu Urząd Gminy 1 000,00 

6. 
- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt 

Lekarz weterynarii 1 000,00 

7. - edukacja w zakresie ochrony zwierząt Urząd Gminy 1 000,00 

8. - zbiórka, transport oraz unieszkodliwianie 
odpadów zwierzęcych odebranych z terenu gminy Urząd Gminy 3 000,00 

RAZEM 20 000,00 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 
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§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz umieszczeniu na 
stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Wencel
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