
UCHWAŁA NR V/43/2019

RADY GMINY MURÓW

z dnia 28 lutego 2019 r.

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

Murów w 2019 roku”

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) oraz art.11 ust. 1, art. 11a ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840), po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Opolu, Towarzystwa Opieki nad 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 2019 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Onyszkiewicz
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Załącznik do uchwały Nr V/43/2019

Rady Gminy Murów

z dnia 28 lutego 2019 r.

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

Postanowienia ogólne

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

§ 2. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi przebywającymi na terenie Gminy 
Murów poprzez:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

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;

9) edukację mieszkańców Gminy Murów w zakresie opieki nad zwierzętami.

10) sfinansowanie zakupu mikrochipów i oznakowania psów właścicielskich z terenu Gminy Murów w celu  
utworzenia ewidencji zwierząt. W konsekwencji działania mają na celu  ograniczenie liczby psów trafiających 
do Schroniska.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 3. W roku 2019 Gmina Murów podpisała umowę ze schroniskiem „Fundacja S.O.S dla zwierząt” z siedzibą 
w Chorzowie, dotyczącą zapewnienia miejsca i opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy 
Murów. Schronisko to świadczy również usługi weterynaryjne nad przyjmowanymi i przebywającymi 
w schronisku zwierzętami.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 4. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest na wniosek osób które je zauważą.

2. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi sprawują upoważnione przez Gminę Murów osoby oraz Sołtysi, mogą 
oni odebrać w Urzędzie Gminy w Murowie karmę przeznaczoną dla kotów wolno żyjących, po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym zapotrzebowania.

Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Murów ma charakter stały.

2. Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt podejmowane są po dokonaniu zgłoszenia:
a) w czasie godzin pracy Urzędu Gminy w Murowie pod nr telefonu 77 4214034 wew. 115,

b) poza godzinami pracy Urzędu Gminy zgłoszeń należy dokonywać pod nr telefonu 669402970.
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3. W roku 2019 Gmina Murów podpisała umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą: 
Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowych-Wielobranżowych „GABI”, ul. Dworcowa 24, 47-120 
Żędowice. Firma ta posiada zezwolenie do przewożenia zwierząt wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich oraz zezwolenie na prowadzenie na terenie gminy Murów działalności w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami wydane przez Wójta Gminy Murów.

4. Transport odłowionych, bezdomnych zwierząt będzie się odbywać pojazdami przystosowanymi do ich 
przewozu. Odławianie będzie się odbywać przy pomocy urządzeń oraz środków nie stwarzających zagrożenia dla 
życia i zdrowia zwierząt, ani zadających im cierpienia.

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

§ 6. 1. Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą wszystkie bezdomne zwierzęta z terenu Gminy 
Murów, które trafią do schroniska dla zwierząt, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt przeprowadzona 
będzie wyłącznie przez lekarzy weterynarii.

2. Sterylizacja i kastracja dojrzałych płciowo osobników, celem ograniczenia populacji tych zwierząt 
prowadzona będzie przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt przez lekarzy weterynarii: lekarz 
weterynarii Zbigniew Pawlicki prowadzący Przychodnię Weterynaryjną z siedzibą przy ul. Wolności 3, 46-034 
Pokój, tel.77 469 30 38; lekarz weterynarii Marian Lakota prowadzący Przychodnię Weterynaryjną GAMWET 
z siedzibą przy ul. Krótka 1, 46 -040 Ozimek, tel. 774436583;

a) Zabiegom sterylizacji i kastracji na koszt Urzędu Gminy w pierwszej kolejności będą poddawane bezdomne 
koty z terenu gminy, którymi nasi mieszkańcy zdecydowali się zaopiekować,

b) z zabiegów będą mogli także skorzystać właściciele zwierząt będący w trudnej sytuacji finansowej,

c) zabieg będzie realizowany na podstawie zlecenia telefonicznego, wydanego przez pracownika gminy,

d) sterylizacja/kastracja będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu się na zabieg z lekarzem telefonicznie,

e) trasport do wybranej lecznicy wykonywującej sterylizację/kastrację we własnym zakresie,

f) zabiegi będą realizowane do wyczerpania środków finansowych.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

1) schronisko przyjmujące zwierzęta do adopcji;

2) firmę odławiającą bezdomne zwierzęta;

3) informacje zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Murów www.murow.pl , na fb Gminy Murów 
oraz na tablicach ogłoszeń i miejscach zwyczajowo przyjętych;

4) współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu znalezienia nowych właścicieli zwierząt.

Usypianie ślepych miotów

§ 8. 1. W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt Gmina Murów pokrywa koszty uśpienia ślepych 
miotów, dla których lekarz weterynarii stwierdził taką konieczność.

2. Zabieg taki będzie przeprowadzony wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt wskazanym w §3 lub w przychodniach weterynaryjnych wskazanych w §6 ust. 2.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 9. 1. Gmina Murów zapewnieni miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich u właściciela gospodarstwa 
rolnego w Zagwiździu, przy ul. Murowskiej 7.

2. Umieszczenie zwierzęcia w gospodarstwie rolnym odbywać się będzie każdorazowo po konsultacji 
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opolu.

3. Po umieszczeniu zwierzęcia w gospodarstwie rolnym, gmina podejmie niezwłocznie starania mające na celu 
znalezienie nowego właściciela.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
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§ 10. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, również w dni wolne od pracy, w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt, realizowane będzie we współpracy z lekarz weterynarii Marianem Lakota 
prowadzącym gabinet weterynaryjny GAMWET z siedzibą ul. Krótka 1, 46 -040 Ozimek.

2. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt należy kontaktować się:

a) w czasie godzin pracy Urzędu Gminy w Murowie pod nr telefonu 77 4214034 wew. 115,

b) poza godzinami pracy Urzędu Gminy zgłoszeń należy dokonywać pod nr telefonu 669402970.

3. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w wyniku których zwierzę utraci życie, Gmina 
zawiadomi firmę DROMOL Barbara Molenda, ul. Młyńska 26, Stare Budkowice, 46-030 Murów, która w ramach 
podpisanej umowy na rok 2019, zobowiązana jest bezzwłocznie zorganizować odbiór, przewóz oraz utylizację 
padłych zwierząt.

Edukacja w zakresie ochrony zwierząt

§ 11. Gmina Murów planuje edukację w zakresie ochrony zwierząt poprzez realizację następujących zadań:

1) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez prowadzenie na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Murowie informacji o bezdomnych zwierzętach;

2) współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu zwiększenia ilości adopcji 
bezdomnych zwierząt;

3) promowanie na stronie internetowej Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt;

4) przeciwdziałanie zjawisku nielegalnego obrotu zwierzętami domowymi na targowiskach, targach i giełdach.

5) nieodpłatne znakowanie psów z terenu Gminy Murów:

a) za znakowanie psów odpowiedzialny będzie lekarz weterynarii Zbigniew Pawlicki,

b) znakowanie psów będzie odbywać się z poszanowaniem praw opiekunów i właścicieli zwierząt,

c) znakowanie zwierząt będzie możliwe:

d) podczas corocznej akcji szczepienia psów przeciw wściekliźnie na terenie naszej gminy,

e) w przychodni weterynaryjnej przy ul. Wolności 3 w miejscowości Pokój, po wcześniejszym umówieniu się 
telefonicznym na wizyte, tel. 77 469 30 38.

6) edukacja mieszkańców w temacie znakowania zwierząt:

a) promowanie na stronie internetowej Gminy znakowania zwierząt,

b) promowanie na fb Gminy Murów znakowania zwierząt,

c) ulotki informacyjne na temat korzyści wynikających ze znakowania zwierząt.

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu

§ 12. 1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Murów.

2. W 2019 roku Gmina Murów na realizację zadań wymienionych w „Programie opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” zapewniła w budżecie kwotę 60 700,00 zł w § 4300, 
rozdziale 90095, w tym na:

L.p. Sposób wykonania Koszt/rok [zł]
1. Odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie ich w schronisku, 

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, obsługa 
weterynaryjna w schronisku (sterylizacja i kastracja, usypianie 
ślepych miotów).

38 000,00
(18 000,00 - odławianie i transport

20 000,00 - schronisko)

2. Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących.
Sterylizacja i kastracja bezdomnych psów przekazanych 
bezpośrednio do adopcji.

2 000,00
(możliwość wyboru przychodni)

3. Umieszczenie zwierzęcia w gospodarstwie rolnym, karmienie 
i leczenie.

1 000,00
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4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

2 600,00

5. Odbiór, przewóz oraz utylizacja odpadów zwierzęcych odebranych 
z terenu gminy.

1 700,00

6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 500,00
7. Zakup czipów (500 szt.) 4 500,00
8. Usługa oznakowania zwierzęcia 10 000,00
9. Inne 400,00

Razem 60 700,00
3. Środki finansowe, przeznaczone na realizację Programu, wydatkowane będą w sposób celowy i oszczędny, 

z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów na podstawie świadczonych usług oraz zawieranych umów.
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