
Projekt z dnia 28.02.2014r. 

 

  UCHWAŁA NR ………………. 

 RADY G MINY MURÓW 

  z dnia ………………………. r. 

 
 

w sprawie przyjęcia   
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Murów w 2014 roku”.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 
594, poz. 645, poz. 1318) oraz  art. 11a w związku z  art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz.U. z 2013r.,  poz 856), po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu, 
Towarzystwa Opieki na Zwierzętami w Polsce oddział Opole, Koła Łowieckiego „Daniel”, Koła Łowieckiego 
„Knieja”, Rada Gminy Murów uchwala, co następuje: 
 

§ 1  
 
Zatwierdza się  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy Murów w 2014 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

 
 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła  w Ŝycie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o 
ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 
1373). Celem nowelizacji jest zapewnienie pełniejszej ochrony zwierząt. SłuŜyć ma temu przede 
wszystkim poszerzenie katalogu czynów uznawanych za znęcanie się nad zwierzętami oraz 
doprecyzowanie regulacji dotyczących postępowania ze zwierzętami bezdomnymi. Rada  Gminy 
corocznie do 31 marca, ustala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Wprowadzenie w Ŝycie zaproponowanych w niniejszym Programie działań ma 
na celu  zmniejszenie ilości bezdomnych psów  i kotów na terenie Gminy Murów a tym samym 
zwiększenie bezpieczeństwa dla jej mieszkańców. 

Projekt Programu był konsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opolu, Towarzystwem 
Opieki nad Zwierzętami w Opolu, kołami łowieckimi działającymi na terenie Gminy Murów tj. Nr 15 
Daniel oraz Nr 16 Knieja, oraz przesłany do przedsiębiorców którzy są ujęci w programie. Uwagi tam 
wyraŜone zostały uwzględnione w niniejszym programie. 

 

 

 



PROJEKT 
Załącznik do Uchwały Nr………….. Rady Gminy Murów z dnia ................2014r. 

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Murów w 2014 roku 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1  
 
Uchwała ma zastosowanie  do wszystkich zwierząt domowych  i gospodarskich, w tym w szczególności 
do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Murów. 
 

§ 2 
Celami programu jest: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Murów; 

2) edukacja mieszkańców gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
obowiązków właścicieli zwierząt domowych; 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno Ŝyjącymi, w tym ich dokarmianie; 
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów; 
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 
7) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Murów. 

 
Rozdział II 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
 

§ 3 
W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących zadań: 

1) wyłapywanie bezdomnych i agresywnych zwierząt z terenu Gminy Murów i doprowadzanie ich 
do schroniska. W roku 2014 podpisano w tym celu umowę z firmą Przedsiębiorstwem Usług 
Produkcyjno-Handlowych-WielobranŜowych „GABI”, ul. Dworcowa 24, 47-120 śędowice. 
Firma ta posiada umowę ze schroniskiem „S.O.S dla zwierząt” z siedzibą w Chorzowie – 
Maciejkowicach. Zgłoszenia bezdomnych zwierząt naleŜy kierować pod numer Urzędu Gminy w 
Murowie tel. 774214034 wew. 115; 

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt towarzyszących. Zadanie to jest realizowane we współpracy z firmą „DoggyDream” 
lek. wet. Anna Jezierska – Kupka ul. Niemodlińska 19, 45-710 Opole, tel. 691 855 548. Dla 
pozostałych zwierząt zadanie to będzie realizowane poprzez zawarcie umowy z lekarzem 
weterynarii, mającym moŜliwość świadczenia usług całodobowo; 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku. 
Zadanie to jest realizowane poprzez schronisko przyjmujące zwierzęta do adopcji. Informacje o 
zwierzętach oczekujących na adopcje będą prezentowane równieŜ na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Murów www.murow.pl; 

4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy Murów i nie 
posiadających właściciela: 

a) w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich Gmina Murów 
będzie współpracować z właścicielem gospodarstwa rolnego z Zagwiździa, 

b) wykaz gospodarstw, które gwarantują gotowość zapewnienia opieki bezdomnym 
zwierzętom gospodarskim znajduje się w Urzędzie Gminy w Murowie na Stanowisku 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 



c) umieszczenie zwierzęcia w gospodarstwie rolnym odbywać się będzie kaŜdorazowo po 
konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opolu, 

d) po umieszczeniu zwierzęcia w gospodarstwie rolnym, które zapewni opiekę nad 
zwierzętami gospodarskimi, gmina podejmie niezwłocznie starania mające na celu 
znalezienie nowego właściciela; 

5) dokarmianie kotów wolnoŜyjących. Zadanie to będzie odbywało się w okresie zimy na wniosek 
osób które je zauwaŜą. Osoby takie po wpisaniu do utworzonego rejestru społecznych 
opiekunów kotów wolnoŜyjących, będą mogły odebrać w Inspektoracie Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa karmę przeznaczoną dla kotów wolnoŜyjących; 

6) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie 
z przepisami ustawy prawo ochrony zwierząt. Informacje takie naleŜy zgłaszać na Policję, 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu lub do Urzędu Gminy w 
Murowie na Stanowisku Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

 
Rozdział III 

Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 
 

§ 4 
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację z budŜetu Gminy 
Murów następujących zadań: 
1) stałe, interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Murów; 
2) sterylizację albo kastrację wszystkich bezdomnych zwierząt przekazanych do Schronisku dla 

bezdomnych zwierząt; 
3) usypianie ślepych miotów następować będzie w schronisku lub przez lekarza weterynarii 

wskazanego w §3 ust. 2. 
 

Rozdział IV 
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt 

 
§ 5 

W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących 
zadań: 
1) rozprowadzanie materiałów edukacyjnych w formie ulotek, plakatów itp.; 
2) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez: prowadzenie na stronie internetowej 

Urzędu Gminy w Murowie informacji o bezdomnych zwierzętach; 
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu zwiększenia 

ilości adopcji bezdomnych zwierząt; 
4) promowanie na stronie internetowej Programu opieki nad zwierzętami                                                         

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; 
5) przeciwdziałanie zjawisku nielegalnego obrotu zwierzętami domowymi na targowiskach, 

targach i giełdach. 
 

Rozdział V 
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 

 
           § 6 

1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budŜetu Gminy Murów. 
2. W 2014 roku Gmina Murów na realizację zadań wymienionych w „Programie opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” zapewniło w budŜecie 
kwotę 18 000 zł w § 4300, rozdziale 90095. 

3. Wydatkowanie środków na realizację programu nastąpi na podstawie rachunków wystawianych zgodnie z 
zawartymi umowami. 


