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Poz. 1683
UCHWAŁA NR 37.297.2022
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH
z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Krzepice w 2022 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz działających na
terenie gminy dzierżawców obwodów łowieckich i organizacji społecznych, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, Rada Miejska w Krzepicach uchwala:
§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Krzepice w 2022 roku" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Mateusz Kluba
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Załącznik do uchwały Nr 37.297.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 9 marca 2022 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Krzepicach
2) gminie, należy przez to rozumieć Gminę Krzepice,
3) schronisku, należy przez to rozumieć Firmę Handlowo-Usługową ,,OSKAR” - Sławomir Gizler ul. Rynek
22/1, 46-300 Olesno posiadającym, zawartą umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
prowadzonym przez Fundację ,,Zwierzyniec” w Wieluniu przy ul. 18 Stycznia 131, w miejscowości
Szczyty ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn.,
4) przychodni weterynaryjnej, należy przez to rozumieć: Przychodnię weterynaryjną w Krzepicach s.c.,
42-160 Krzepice z którą gmina ma podpisane porozumienie na zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz usypianie ślepych miotów
5) gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć Gospodarstwo rolne Pana Artura Bujaka, 42-160
Krzepice ul. Kuków 75
6) przedsiębiorcy ,należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt -Firma Handlowo-Usługowa „OSKAR” Sławomir Gizler z siedzibą w Oleśnie przy
ul. Rynek 22/1
7) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice na rok 2022.
Rozdział 2.
Cele i zadania programu
Celem niniejszego programu jest:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
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;
Rozdział 3.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
Gmina realizuje zadanie poprzez:
1) Przekazywanie przez Przedsiębiorcę bezdomnych zwierząt do schroniska,
2) Zapewnienie przekazanym bezdomnym zwierzętom pobytu i utrzymania w schronisku. Schronisko
zapewnia podstawowe, niezbędne warunki sanitarno–bytowe przetrzymywanym zwierzętom, przetrzymuje
i obserwuje zwierzęta podejrzane o wściekliznę, zapewnia niezbędną opiekę weterynaryjną.
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Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi odbywa się poprzez:
1) współpracę ze społecznymi opiekunami zwierząt oraz przychodnią weterynaryjną, z którymi gmina ma
podpisaną umowę, zgłaszającymi potrzebę opieki nad kotami wolno żyjącymi
2) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
3) zakup i wykładanie karmy w miejscach ich gromadzenia się. Zakupu i wydawanie karmy będzie
dokonywał Urząd. Wykładaniem karmy zajmować się będą osoby wyznaczone przez Urząd spośród
pracowników Urzędu lub społeczni opiekunowie zwierząt (Karmiciele kotów). Karmiciele kotów będą
mogli po złożeniu pisemnego wniosku otrzymać karmę na dokarmienie kotów nad którymi sprawują
opiekę. Ilość przyznanej karmy będzie uzależniona od ilości kotów wolno żyjących. Dokarmianie kotów
będzie się odbywało w okresie zimowym w miejscach ich przebywania.
4) podjęcie interwencji w sprawach dotyczących obecności kotów zgłaszanych przez mieszkańców gminy,
5) zapewnienie pomocy weterynaryjnej kotom chorym lub rannym. W celu udzielenia pomocy,
przeprowadzenia leczenia koty wolno żyjące będą odławiane. Odławianie wolno żyjących kotów odbywać
się będzie przy pomocy karmicieli kotów. Po udzieleniu pomocy i/lub zakończeniu leczenia koty wolno
żyjące umieszczane będą w miejscu z którego zostały odłowione.
6) prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących; zamieszczenie w rejestrze następuje
po dokonaniu weryfikacji przez Urząd pisemnego wniosku opiekuna.
Rozdział 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt
1) Zgłoszenia odbierane są przez Referat Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godzinach jego pracy pod
numerem tel.: 34/3999-165 bądź całodobowo pod numerem tel: 601690541
2) Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt maja charakter stały. Realizowane są przez:
- przedsiębiorcę w przypadku zwierząt domowych,
- gospodarstwo rolne, zlokalizowane w Krzepicach przy ul. Kuków 75 - w przypadku zwierząt
gospodarskich
3) Odławianie bezdomnych zwierząt domowych prowadzone jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który
nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt. .
4) Przedsiębiorca, który realizuje na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt domowych zapewnia
w razie potrzeby w trakcie trwania czynności odławiania pomoc weterynaryjną.
5) Transport odłowionych bezdomnych zwierząt odbywa się środkami transportu zapewniającymi bezpieczny
i humanitarny ich przewóz.
Rozdział 6.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt na zasadach ustalonych z podmiotem
prowadzącym schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji będą przeprowadzane wyłącznie przez uprawnionego lekarza
weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta:
1) w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub
opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych
właścicieli;
2) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek,
stwierdzone przez uprawnionego lekarza weterynarii.
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Rozdział 7.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
Gmina realizuje zadanie poprzez:
1) Prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania we
współpracy ze schroniskiem.
2) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu Gminy Krzepice
stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

na

Rozdział 8.
Usypianie ślepych miotów
1. Czynności związane z usypianiem ślepych miotów realizowane będą przez przychodnię weterynaryjną
na podstawie zawartej z Gminą umowy. Osoba zgłaszająca dostarcza ślepe mioty do Przychodni.
2. Zgłoszenia odbierane są przez Referat Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godzinach jego pracy pod
numerem tel.: 34/3999-165 bądź całodobowo pod numerem tel: 601690541 a następnie przekazywane
przychodni weterynaryjnej z którą Gmina ma podpisaną umowę.
Rozdział 9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. Gmina posiada gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich, zlokalizowane
w Krzepicach przy ul. Kuków 75.
2. Gospodarstwo rolne zapewnia pomieszczenie albo wybieg, pożywienie oraz pielęgnację, odpowiadające
gatunkowi zwierzęcia, które zostało przekazane w ramach interwencji na podstawie zawartej z Gmina umowy.
3. Zgłoszenia odbierane są przez Referat Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godzinach jego pracy pod
numerem tel.: 34/3999-165 bądź całodobowo pod numerem tel: 601690541
Rozdział 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
1. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych
zwierząt poprzez Przychodnię Weterynaryjną, z którą Gmina ma podpisana umowę.

z udziałem

2. Po udzieleniu pomocy zwierzęciu domowemu przez przychodnie weterynaryjną, zapewnia się transport
zwierzęcia do schroniska za pośrednictwem przedsiębiorcy.
3. Po udzieleniu pomocy zwierzęciu gospodarskiemu przez przychodnię weterynaryjną, zostaje ono
odebrane przez gospodarstwo rolne, z którym Gmina ma podpisaną umowę, w celu zapewnienia schronienia
i dalszej opieki.
4. Zgłoszenia odbierane są przez Urząd Miejski w Krzepicach w godzinach jego pracy pod numerem tel.:
34/3999-165 bądź całodobowo pod numerem tel: 601690541
Rozdział 11.
Finansowanie Programu
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostały w budżecie
Gminy w kwocie 40 000 złotych brutto, w tym:
1) odłowienie bezdomnych zwierząt:

6 000,00 złotych

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt: 25 000,00 złotych
3) obligatoryjna sterylizację/kastracja zwierząt w schronisku w kwocie: 3 500 złotych,
4) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie w kwocie: 700,00 złotych,
5) zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich w kwocie: 400,00 złotych
6) usypianie ślepych miotów w kwocie: 700,00 złotych
7) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 200,00 złotych
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8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
w kwocie: 3 500,00 złotych

