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^  Proszę o skierowanie na sesję Rady Miejskiej załączony projekt uchwały z dnia 31 stycznia

j )  2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2014.

Powyższe zagadnienie reguluje art. l i a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2013 r. , poz. 856), który nałożył na Radę Gminy obowiązek podjęcia uchwały 

corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt.

Mając na uwadze art. l i a  pkt.7 projekt w/w uchwały wraz z programem został przesłany 

do zaopiniowania : Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Krapkowicach, Towarzystwu Opieki 

Nad Zwierzętami w Polsce Oddział Opole, Fundacji Ochrony zwierząt i środowiska Lex Nova, 

Kołom Łowieckim działającym na terenie Gminy Zdzieszowice ( Zielona, Ostoja i Knieja). 

Powyższe organy oprócz Kół Łowieckich przesłały swoje opinie.

Powyższe opinie są niewiążące dla radnych.

Wszystkie opinie zostały przeanalizowane pod kątem wprowadzenia zmian merytorycznych 

w projekcie Programu. Wyniku ich analizy doprecyzowano zgodnie z sugestią Fundacji Ochrony 

zwierząt i środowiska Lex Nova zapisy dot. realizacji zagadnienia dotyczącego zwrotu kosztów 

poniesionych przez gminę w wyniku zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej.

Natomiast tut. Organ nie uwzględnił uwag i propozycji przedłożonych przez Fundacji Ochrony 

zwierząt i środowiska Lex Nova w zakresie:

• doprecyzowania rozdziału 4 poprzez określenie formy opieki nad kotami wolno żyjącymi, - 

ponieważ organ uważa iż wypełnione zostały dyspozycję art. 1 la  ust. 2 pkt. 2 ustawy o 

ochronie zwierząt.

• wskazanie konkretnego podmiotu zajmującego się odławianiem bezdomnych zwierząt - 

organ uważa, że wniosek nie musi być uwzględniony gdyż zgłoszenia o bezdomnych 

zwierzętach zgłasza się w Straży Miejskiej lub w Referacie Gospodarki Mieniem i 

Rolnictwa, który powiadamia podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt.

• przekroczenie przepisów w §20 -  dofinansowanie kosztów uśpienia ślepego miotu 

zwierzęcia -  organ uważa, że wniosek nie musi być uwzględniony gdyż w ten sposób 

zapobiega się bezdomności zwierząt.

Wysiano dnia.



Uwagi Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krapkowicach w zakresie:

• W sprawie doprecyzowania warunków , jakie muszą spełniać osoby mające pełnić funkcję 

„społecznych opiekunów” - organ nie uwzględnił tego wniosku ponieważ nie nakładają 

powyższego zapisy ustawy o ochronie zwierząt;

• Wskazanie podmiotu, który wyłapie zwierzęta bezdomne mając na uwadze jego 

kwalifikacje oraz posiadane odpowiednie wyposażenie - podmiot z którym gmina zwarła 

umowę , przedłożył odpowiednie dokumenty potwierdzające kwalifikacje jak również 

odpowiednie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie wyłapywania i przewozu 

zwierząt;

Uwagi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddz. w Opolu w zakresie:

• Znakowania psów ze środków budżetu Gminy - organ nie uwzględnił tego wniosku 

ponieważ nie nakładają powyższego zapisy ustawy o ochronie zwierząt;

Załącznik:
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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia.......................2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594,poz. 645, poz.1318) i art. l l a  ust. 1, ust.2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013, poz. 856 ) Rada Miejska w Zdzieszowicach 
uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2014”

§2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Zdzieszowice;
2) Schronisku lub schroniskach, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych

zwierząt Fundacji „S.O.S. dla zwierząt” przy ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów.

Rozdział 2
Wykonawca programu

§3.Działania związane z realizacją Programu prowadzi Referat Gospodarki Mieniem i 
Rolnictwa przy pomocy:

1) Straży Miejskiej w Zdzieszowicach;
2) Organizacji społecznych, którym statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
3) Schroniska.

Rozdział 3
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Zdzieszowice miejsca 
w schronisku dla zwierząt realizuje schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych 
domowych dostarczonych do schroniska przez osobę lub podmiot, który na zlecenie gminy wyłapie 
te zwierzęta.

Rozdział 4
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§5. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy, w tym ich 
dokarmianie realizowane jest poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom 
(karmicielom) kotów wolno żyjących oraz współdziałanie w miarę możliwości z organizacjami 
społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

§6. Karma zakupywana jest przez gminę przynajmniej 2 razy w roku i wydawana jest



społecznym opiekunom (karmicielom) w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława 
Chrobrego 34.

§7. Opieka obejmuje w szczególności:
1) dokarmianie poza schroniskiem w okresie jesienno-zimowym we współdziałaniu z

społecznymi opiekunami, karmą zakupioną przez Gminę;

Rozdział 5
Odławianie bezdomnych zwierząt

§8. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy będzie realizowane interwencyjnie 
przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, z którym gmina zawarła umowę.

§9. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub 
zostały porzucone przez człowieka,a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, 
pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

§10. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu i umieszczeniu w schronisku.

§11. Koszty pobytu oraz zapewnienia opieki, karmy i leczenia zwierząt domowych 
umieszczonych w schronisku finansuje Gmina.

§12. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego 
wskazanego w §22.

§13. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa.

Rozdział 6
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

§14. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 
domowych, w szczególności psów i kotów, realizuje schronisko Fundacji „S.O.S Dla Zwierząt” w 
Chorzowie -  Maciejkowice poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji 
zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieje przeciwwskazanie do 
wykonywania zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i wiek.

§15. Zabieg sterylizacji albo kastracji może być przeprowadzony tylko przez lekarza 
weterynarii.

§16. Zabiegom sterylizacji lub kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od 
umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz 
przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

Rozdział 7
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§17. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez 
informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie gminy, w tym na stronach internetowych gminy.



Rozdział S
Usypianie ślepych miotów

§18. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane jest wyłącznie poprzez lekarza 
weterynarii Witolda Smoktunowicza, prowadzącego Gabinet Weterynaryjny w Zdzieszowicach 
przy ul. Bolesława Chrobrego 7, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług usypiania 
ślepych miotów zwierząt.

§19. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe.

§20. Każdy mieszkaniec gminy Zdzieszowice, po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie 
Miejskim w Zdzieszowicach woli uśpienia ślepego zwierzęcia o którym mowa w §18 i §19 może 
dostarczyć zwierzęta kwalifikujące się do uśpienia do gabinetu weterynarii, o którym mowa w §18.

§21. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawia się w Gabinecie Weterynaryjnym w celu 
przekazania ich do utylizacji.

Rozdział 9
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§22. Gospodarstwo rolne Pana Piotra Kilisza ul. Wiejska 34, 47-330 Oleszka przyjmuje i 
zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy.

Rozdział 10
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt

§23. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt realizowane jest poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii Witoldem 
Smoktunowiczem prowadzącym Gabinet Weterynaryjny w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława 
Chrobrego 7 w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno 
żyjącym z terenu gminy.

§24. Zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt należy zgłosić Straży Miejskiej w 
Zdzieszowicach, która powiadomi lekarza weterynarii z którym gmina podpisała umowę.

§25. Gmina ponosi także koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 
także z udziałem zwierząt posiadających właściciela, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę 
wymaga natychmiastowej pomocy.

Rozdział 11
Finansowanie programu

§26. Na realizacje Programu na rok 2014 planuje się kwotę 26 000 w tym:
1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami 1500 zł;
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych, tj 

umowa z zakładem weterynarii 3000 zł;
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy 1000 zł;
4) usypianie ślepych miotów 500 zł;
5) interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie-współpraca ze schroniskiem 

dla zwierząt (sterylizacja/kastracja zwierząt przyjętych do schroniska; zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom domowym, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 
schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt) 20 000 zł



Rozdział 12
Postanowienia końcowe

§27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic. 

§28. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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OPINIA FUNDACJI

Fundacja Ochrony Zwierząt i Środowiska „Lex Nova” z siedzibą w Jelczu- 

Laskowicach, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a terenem 

działania obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuje swoją opinię na temat 

projektu: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom

ności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2014” (zwanego dalej: „projek

tem Programu” lub „Programem”). * i
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Fundacja ochrony zwierząt i środowiska

Fundacja Ochrony Zwierząt i Środowiska „Lex Nova”

KRS: 0000447322 | REGON: 022056839 | NiP: 9121873430

Fundacja wpisana jest w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- 

Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS
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1. Ogólna opinia

Po zapoznaniu się z przygotowanym przez Państwa projektem Programu opiniu

jemy go pozytywnie, pod warunkiem uwzględniania w nim poniższych uwag.

2. Uwagi do projektu

Rozdział 4 projektu Programu wymaga doprecyzowania przez określenie formy 

opieki nad kotami wolno żyjącymi. W  § 7 wskazaliście Państwo, że: „Opieka 

obejmuje w szczególności: 1. dokarmianie poza schroniskiem w okresie jesienno- 

zimowym we współdziałaniu z społecznymi opiekunami, karmą zakupioną przez 

Gminę”. Należy jednak zauważyć, że ustawodawca w art. 11a ust. 2 pkt. 2 Usta

wy o ochronie zwierząt nałożył na Gminę dwa obowiązki dotyczące kotów wolno 

$  żyjących, tj. obowiązek zapewnienia im opieki oraz obowiązek ich dokarmiania.

Samo dokarmianie kotów wolno bytujących nie wypełnia dyspozycji ww. przepisu 

Ustawy.

W  § 8 projektu Programu należy wskazać konkretny podmiot zajmujący się odła

wianiem bezdomnych zwierząt. W  przeciwnym razie wskazany paragraf będzie 

zbyt lakoniczny i ogólny, a tym samym nie będzie czynił zadość przepisom Usta

wy o ochronie zwierząt. Obowiązek wskazania podmiotu wyłapującego bezdomne 

zwierzęta potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych1.

Paragraf 20 projektu Programu zakłada możliwość dofinansowywania kosztów 

^  uśpienia ślepego miotu zwierzęcia domowego. Taki przepis przekracza niestety

upoważnienie ustawowe. Gmina nie może wykraczać poza zagadnienia wymie

nione w art. 11a ust. 2, ust. 3 i ust. 5 Ustawy o ochronie zwierząt, a wśród tych 

zagadnień nie znajduje się dofinansowywanie zabiegów usypiania ślepych mio

tów zwierząt posiadających właściciela. Pogląd taki prezentują też sądy admini

stracyjne1 2.

Z przekroczeniem upoważnienia ustawowego mamy do czynienia również w § 28 

projektu Programu, w którym piszecie Państwo, że: „Właściciel zwierzęcia, które

1 Wyrok WSA we Wrocławiu z dn. 17.12.2013 r., sygn. II SA/Wr 774/13; Wyrok WSA w Krakowie z dn. 3.12.2013 
r., sygn. II SA/Kr 852/13; Wyrok WSA w Bydgoszczy z dn. 19.11.2013 r., sygn. II SA/Bd 887/13.
2 Wyrok WSA we Wrocławiu z dn. 6.12.2012 r., sygn. II SA/Wr 686/12.

2



uległo wypadkowi zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich kosztów jego lecze

nia”. Gmina, jako organ władzy publicznej, zobowiązana jest działać na podstawie 

i w granicach prawa. Ustawodawca udzielając Gminie upoważnienia do przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, nie określił, że może on obejmować zagadnienie zwrotu kosztów ponie

sionych przez Gminę w wyniku zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej. 

Wręcz przeciwnie, w art. 11 a ust. 5 u.o.z. określono, że to Gmina pokrywa koszty 

realizacji Programu. Zakaz wprowadzania takich zapisów do Programu potwier

dzają rozstrzygnięcia organów nadzorczych3.

Zważywszy na powyższe, jak na wstępie, opiniujemy projekt Programu pozy

tywnie, pod warunkiem uwzględnienia w nim powyższych uwag.

Z  poważaniem,

Izabela Maciuszczak

Opinie sporządził:

Patryk Łuczyński, Pełnomocnik Fundacji, tel. 502 217 495

3 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dn. 11.04.2013 r., sygn. PNK-I.4131.636.2013; Rozstrzygnię
cie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dn. 06.12.2012 r., sygn. ii SA/Wr 686/12.





Krapkowice* dn ia  20 lutego 2014 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII 

W KRAPKOWICACH

P i o t r  K l u c z n i o k

Burmistrz Zdzieszowic

Nasz znak:
PIW.Pz.42.13.2014.IW 
Dot. sprawy
nr:GMR.6140.7.2014.SP

U! &l. I
Pismo z dnia: 30.01.2014r.

W  związku z przekazanym w dniu 03 lutego 2014 r. przy piśmie nr GMR.6140.7.2014.SP 
projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2014 roku, zgodnie z 
art. 1a ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2003r., nr 106 poz.1002 
z późn. zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach wydając ogólnie pozytywną opinję 
o projekcie przekazuje poniższe uwagi:
Rozdział 4:
§ 5.- sugeruje się, aby doprecyzować warunki, jakie muszą spełniać osoby mające pełnić funkcję 
„społecznych opiekunów”.
Rozdział 5:
§ 8- nie wskazano podmiotu, który wyłapie zwierzęta bezdomne mając na uwadze jego kwalifikacje 
oraz posiadanie odpowiedniego wyposażenia

%. ' P ow iatow y In sp e k to r a t  W eteryn arii ul. K ilińskiego 1, 4 7 -3 0 3  Krapkowice
§" i tel/fax (77) 466 15 15, e-mail: piw.krapkowice@iviw.opole.pl, www.krapkowice.home.pl/bip
1  .

Z-ca Powi ' > Lekarza
Weterynarii pko wicach

lek. wet. Amłgorzata Łysiak

mailto:piw.krapkowice@iviw.opole.pl
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nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2014” Zarząd Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami Oddział Opole korzystając z uprawnienia przyznanego organizacji 

z mocy art. 1 la  ust. 8 w  zw. z ust, 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 856) informuje, że pozytywnie 

opiniuje przedstawiony projekt jako spełniający wymogi wyżej przywołanej 

ustawy.

Zauważając, że w  projekcie nie przewiduje się znakowania psów ze środków 

budżetu Gminy (co nie jest obligatoryjne -  art. 11 ust. 3 ustawy) zwracamy się z 

prośbą o rozważenie jednak tej możliwości, chociażby za częściową  

odpłatnością, bowiem ułatwia to znacznie poszukiwanie właścicieli zagubionych 

zwierząt.

Pozostajemy z szacunkiem

Prezes ^Zarz;


