
 

 

UCHWAŁA NR XXIV.191.2021 

RADY GMINY CHRZĄSTOWICE 

z dnia 3 marca 2021 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 i 1378) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 

uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

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

na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2021. 

§ 2. Celem Programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice; 

2) sprawowanie opieki nad zwierzętami, które stały się bezdomne; 

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy; 

4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

5) zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę; 

6) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

§ 3. Zadania priorytetowe: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt; 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom; 

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

4) sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt domowych; 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego; 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom uczestniczącym w zdarzeniach drogowych. 

§ 4. Wykonawcami Programu są: 

1) Wójt Gminy Chrząstowice, za pośrednictwem Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości  

i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Chrząstowice; 
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2) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt oraz te które współpracują  

z Urzędem Gminy Chrząstowice; 

3) schronisko dla zwierząt. 

Rozdział 2 

Realizacja zadań Programu 

§ 5.1. Wprowadza się na terenie Gminy Chrząstowice stałe interwencyjne odławianie bezdomnych zwierząt. 

2. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie istnieje 

możliwość ustalenia ich właściciela, a szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

3. Transport odłowionych bezdomnych zwierząt odbywa się pojazdami przystosowanymi do transportu, 

natomiast odławianie przy pomocy urządzeń oraz środków niestwarzających zagrożenia dla ich życia, zdrowia 

ani niezadających im cierpienia. Podczas odławiania i transportu zapewniona w razie potrzeby będzie opieka 

weterynaryjna. 

4. Dla odłowionych zwierząt będzie zabezpieczone miejsce w schronisku, wyżywienie oraz opieka 

weterynaryjna zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

§ 6.1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy realizuje Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Chrząstowice poprzez zlecenie zadania podmiotom, 

które posiadają przeszkolonych przedstawicieli w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni 

humanitarny sprzęt. 

2. Umowę na odławianie bezdomnych zwierząt, oddanie ich do schroniska wraz z zapewnieniem im opieki 

weterynaryjnej na rok 2021 Gmina Chrząstowice zawarła z: Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno– 

Handlowych – Wielobranżowych „GABI”, z siedzibą w Żędowicach przy ul. Dworcowej 24. 

3. Bezdomne zwierzęta umieszczane będą w schroniskach: 

1) Schronisko dla zwierząt, ul. 1 Maja 76, 42-676 Miedary; 

2) Fundacja SOS dla zwierząt ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów. 

4. Schroniska dla zwierząt, o którym mowa w ust. 3 muszą zapewnić: 

1) kompleksową całodobową opiekę lekarsko-weterynaryjną nad zwierzętami przebywającymi schronisku; 

2) karmienie zwierząt; 

3) sterylizację i kastrację zwierząt; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) usypianie ślepych miotów; 

6) niezbędne do opieki nad zwierzętami środki, materiały i wyposażenie. 

5. Zgłoszenia bezpańskich zwierząt należy kierować pod nr 77 411 04 10 w godzinach pracy Urzędu 

Gminy Chrząstowice, w pozostałych godzinach pod nr tel. 607899069. 

6. Gmina Chrząstowice przystępuje do programu „Zwierzowa Akcja Kastracja” w ramach której planuje się 

przeprowadzenie kastracji/sterylizacji psów i kotów posiadających właściciela oraz kotów wolno żyjących  

na warunkach określonych w rozdziale 3. 

§ 7. Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące, które nie są zwierzętami bezdomnymi, przez  

co nie można ich wywozić, ani utrudniać im bytowania; 

2) zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania przez pracowników Urzędu 

Gminy, sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich lub wolontariuszy; 

3) powierzenie realizacji ww. zadań podmiotom z którymi gmina współpracuje, również organizacjom społecznym; 

4) zapewnienie w razie konieczności opieki weterynaryjnej na zlecenie Wójta; 

5) skierowanie na zabiegi sterylizacji i kastracji w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Gminy; 
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6) akcje zachęcające właścicieli do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji przy pełnej odpłatności 

kosztów ponoszonych przez właścicieli. 

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

1) umieszczenie zwierząt w schronisku i równoczesne informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych  

na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw, Urzędu Gminy i na stronie internetowej gminy; 

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi, głównie z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  

i podmiotami działającymi na terenie gminy w zakresie znalezienia nowych właścicieli dla zwierząt. 

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

zwierząt realizowane jest poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia 

usług całodobowo. 

2. Gmina Chrząstowice na rok 2021 zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie 

opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Jan Piskoń  

w Strzelcach Opolskich. 

3. Dane kontaktowe gabinetu weterynaryjnego zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

oraz na stronie internetowej. 

4. 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. 

5. Padłe zwierzęta z terenu gminy odbierane są również na interwencyjne zgłoszenie przez Gabinet 

Weterynaryjny lek. wet. Jana Piskoń z siedzibą Strzelcach Opolskich. 

§ 10.1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt lub w lecznicy weterynaryjnej na zlecenie Wójta Gminy. 

2. Zabieg uśpienia musi być wykonany humanitarnie. 

§ 11.1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt. 

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

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia z uwagi 

na możliwość zgłoszenia się właściciela. 

§ 12.1. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2021 r. wskazuje 

się gospodarstwo prowadzone Pana Marcina Pasonia w Dańcu przy ul. Rynkowej 4, które gwarantuje gotowość 

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim 

2. Po umieszczeniu zwierzęcia w ww. gospodarstwie Gmina podejmuje niezwłocznie starania mające  

na celu znalezienie nowego właściciela. 

3. Umieszczenie zwierzęcia w gospodarstwie rolnym odbywać się będzie każdorazowo po konsultacji  

z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opolu. 

4. Osoba przyjmująca zwierzę musi być w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki bytowania, zgodne  

z standardami sanitarnymi i weterynaryjnymi o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). 

§ 13. W celu edukacji mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań: 

1) promowanie na stronie internetowej Gminy Chrząstowice potrzeby przeprowadzania sterylizacji i kastracji 

zwierząt oraz sprawowania właściwej nad nimi opieki; 

2) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez stronę internetową Gminy Chrząstowice, tablice 

ogłoszeń w sołectwach oraz Informatora Gminy Chrząstowice; 

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu zwiększenia ilości adopcji 

bezdomnych zwierząt; 

4) przeprowadzenie pogadanek w szkołach w zakresie opieki nad zwierzętami. 
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§ 14. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom: 

1) Gmina umożliwia tymczasową opiekę i zapewnienie leczenia weterynaryjnego zwierząt, które w wyniku 

zdarzeń losowych utraciły właściciela (np. pobyt w szpitalu szpitalu), na koszt gminy. Zwierzęta będą 

przekazywane pod opiekę do schroniska lub gospodarstwa rolnego na okres nieobecności właściciela 

zwierzęcia; 

2) w przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia bezdomnego, które zostało umieszczone w schronisku lub 

gospodarstwie rolnym, właściciel obowiązany jest zwrócić gminie Chrząstowice poniesione koszty, 

związane z wyłapaniem, pobytem i ewentualną opiekę weterynaryjną. 

Rozdział 3 

Plan sterylizacji i kastracji zwierząt w ramach programu „Zwierzowa Akcja Kastracja” 

§ 15.1. Gmina Chrząstowice wprowadza plan sterylizacji lub kastracji psów i kotów, przy pełnym 

poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.  

2. Plan obejmuje również kastracje lub sterylizacje kotów wolno żyjących na terenie Gminy Chrząstowice. 

3. W ramach planu zabiegi są w całości finansowane ze środków przeznaczonych na realizację Programu, pod 

warunkiem że zwierzę jest trwale oznakowane lub zostanie oznakowane w połączeniu z wykonaną sterylizacją lub 

kastracją. W przypadku kotów wolno żyjących przez znakowanie należy rozumieć znakowanie ucha. 

4. O dofinansowanie zabiegu sterylizacji i kastracji zwierząt domowych (psów, kotów) ubiegać się mogą 

pełnoletni właściciele tych zwierząt, będący mieszkańcami gminy Chrząstowice, zwani dalej także 

Wnioskodawcami. 

5. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest dokonanie kolejno następujących czynności: 

a) złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku do Wójta Gminy Chrząstowice o dofinansowanie 

wykonania zabiegu, 

b) otrzymanie informacji o akceptacji wniosku i skierowania na wykonanie zabiegu we wskazanym 

zakładzie weterynaryjnym, z którym Gmina Chrząstowice posiada zawartą umowę. Skierowania 

zachowują ważność przez okres miesiąca od daty wystawienia, 

c) zakwalifikowanie zwierzęcia do zabiegu i jego zrealizowanie we wskazanym zakładzie weterynaryjnym, 

z którym Gmina Chrząstowice posiada zawartą umowę. 

6. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. Do dofinansowania zalicza się tylko usługę wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji oraz trwałego 

oznakowania zwierzęcia w ramach profilaktyki związanej z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Wszelkie 

dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi, np. koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej, 

koszty opieki pozabiegowej - ponosi właściciel zwierzęcia. 

8. Dofinansowanie wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji u psów przysługuje Wnioskodawcom, których 

psy zostały trwale oznakowane lub zostaną oznakowane najpóźniej w dniu wykonania zabiegu 

sterylizacji/kastracji. 

9. Wnioskodawcy będący właścicielami zwierząt posiadający więcej niż jedno zwierzę domowe (psa, kota), 

mogą w bieżącym roku budżetowym uzyskać dofinansowanie, o którym mowa w ust. 4, maksymalnie  

na sterylizację/kastrację dwóch zwierząt w gospodarstwie. Z możliwości wykonania zabiegów finansowanych 

przez Gminę Chrząstowice wyłączone są zwierzęta utrzymywane przez właścicieli w ramach zorganizowanej 

hodowli, prowadzonej w celach zarobkowych. 

10. W przypadku kotów wolno żyjących dopuszcza się przeprowadzenie zabiegów w ilości mającej na celu 

trwałe ograniczenie populacji. 

11. Udzielenie dofinansowania uzależnione jest od wykonania zabiegu nie później niż do dnia  

15 października 2021 r. 

12. Ostateczna decyzja co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegu należy do lekarza 

weterynarii, który ocenia czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego 

przeprowadzenie. 
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13. Zabiegi będą wykonywane przez lekarza weterynarii w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Anny 

Zymek-Kułak, ul. Korczaka 8/13, 46-040 Ozimek. 

14. W ramach realizacji Planu sterylizacji i kastracji zwierząt dopuszcza się wsparcie organizacji 

pozarządowych, na zasadach określonych w odrębnych umowach zawartych z tymi organizacjami. 

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 Chrząstowice w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300, w wysokości nie mniejszej niż 44.000,00 zł  

z podziałem na poniższe zadania: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie ich w schronisku i zapewnienie im opieki: 6.000,00 zł; 

2) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt  

na terenie Gminy Chrząstowice: 30.000,00 zł; 

3) na sterylizację i kastrację zwierząt w gminie, przeznacza się 8 000,00 zł. Środki finansowane na ten cel 

pochodzą w 50% z budżetu gminy i 50% - tj. 4 000,00 zł z darowizny pochodzącej od fundacji: „ZWIERZ” 

Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt, udzielonej na realizację zadania, o którym mowa  

w § 15, na podstawie zawartej umowy. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

Krzysztof Warzecha 
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