
UCHWAŁA NR VII/78/2019
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r., 
poz. 506) i art. 11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 122) po 
zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głubczycach, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce Oddział w Opolu, Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w Opolu, Kół Łowieckich „Granica", 
„Ostoja", „Muflon" Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na 
terenie Gminy Kietrz w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej tekstu:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

2. W sposób zwyczajowo przyjęto, tj. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kietrzu oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas
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Załącznik do uchwały Nr VII/78/2019

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 29 marca 2019 r.

"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy 
Kietrz w 2019 roku

§ 1. Celami Programu są:

1. zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy o ochronie  zwierząt,

2. zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 2. 1.   Wykonawcami Programu są:

1) gmina,

2) schronisko dla zwierząt, na podstawie umowy podpisanej z gminą,

3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, który współpracuje w tym zakresie z organami weterynarii.

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez 
umieszczenie ich w schronisku na podstawie podpisanych umów.

§ 4. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1. Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące.

2. Po uzyskaniu informacji od zarządców obiektów budowlanych podejmowane będą działania zmierzające do 
zapewnienia im dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach przebywania wolno żyjących kotów.

3. Przeprowadzenie zabiegów sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów, w zależności od posiadanych 
środków finansowych gminy, co przyczyni się do ograniczenia populacji tych zwierząt.

4. Zabiegi, o których mowa w § 4 ust. 3 przeprowadzane będą wyłącznie przez lekarza weterynarii, z którym 
gmina podpisze umowę. Skierowania na zabiegi będą wydawane w zależności od potrzeb oraz możliwości 
finansowych gminy.

§ 5. 1. Na terenie gminy Kietrz wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt stale na interwencje.

2. Interwencje dotyczące bezdomnych zwierząt zgłaszać można osobiście lub telefonicznie w Urzędzie 
Miejskim w Kietrzu. W święta, dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kietrzu 
interwencje można zgłaszać w Komisariacie Policji w Kietrzu.

3. Odławianiem będą 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.

4. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wyłapywania 
zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

5. Transport bezdomnych zwierząt odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do bezpiecznego 
i humanitarnego przewozu zwierząt.

6. W przypadku bezdomnych, nieagresywnych zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 
przez człowieka w miarę możliwości zapewnia się opiekę poprzez umieszczenie ich i tymczasowe 
przetrzymywanie w kojcu gminnym na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego „HYDROKAN” Sp. z o.o. w 
Kietrzu, przy ul. Traugutta 15, celem ustalenia ich dotychczasowego właściciela.
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7. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami gmina Kietrz zawiera umowę z podmiotem 
prowadzącym działalność w tym zakresie- Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. 
Adamczyka 10, 47-400 Racibórz. Dane adresowe podmiotu zostaną umieszczone na stronie internetowej urzędu, 
na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

8. Odławianie bezdomnych zwierząt w 2019 r. wraz z oddaniem ich do schroniska prowadzone będzie przez 
podmiot, o którym mowa w §5 ust. 7.

9. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt gmina realizuje poprzez 
umieszczanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu, ul. Komunalna 9, 47-400 Racibórz, 
zgodnie z podpisaną umową.

§ 6. 1.  Gmina realizuje obligatoryjnie sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt.

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

3. Zabiegom, o których mowa w §6 ust 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w 
schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz zwierzęta przeznaczone do adopcji.

4. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia bezdomnego, które zostało umieszczone w schronisku, 
właściciel zobowiązany jest zwrócić Gminie Kietrz poniesione przez nią koszty związane z wyłapywaniem, 
pobytem i opieką lekarsko-weterynaryjną zwierzęcia w schronisku.

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt powierza się podmiotowi prowadzącemu schronisko 
dla zwierząt, o którym mowa w §5 ust.6.

§ 8. 1. Uśpienie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii  w schronisku dla zwierząt.

2. Zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie 
służby do tego przeznaczone.

§ 9. 1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich wskazuje 
się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Kozłówki nr 10, z którym gmina podpisała stosowną umowę.

2. Do wskazanego gospodarstwa rolnego powinny trafić wszystkie zwierzęta gospodarskie, o których mowa 
w art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, na podstawie decyzji Burmistrza Kietrza.

3. Z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie, o którym mowa w §9 ust. 1 gmina podejmie starania w 
zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt poprzez współpracę z Towarzystwem Opieki nad 
Zwierzętami, Schroniskiem dla zwierząt oraz innymi instytucjami społecznymi, zajmującymi się sprawami 
bezdomnych zwierząt.

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

zwierząt realizowane jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia

usług całodobowo.

2. Gmina Kietrz zawarła na rok 2019 umowę na wykonywanie całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z lekarzem weterynarii Ryszardem Gizickim, ul. Okrzei 2, 
48-130 Kietrz.

§ 11. 1.   Wydatki związane z realizacją zadań określonych w niniejszym Programie ponosi gmina.

2. W 2019 r. wydatki związane z realizacją zadań objętych niniejszym Programem wyniosą  30.000,00 zł.

3. Środki określone w ust. 2 będą wydatkowane na pokrycie kosztów realizacji zadania przez  podmioty 
zewnętrzne oraz sfinansowanie czynności wykonywanych bezpośrednio przez gminę.
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