
UCHWAŁA NR XVI/115/16
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1515 ze zm.) art. 11 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 t.j. 
ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Krupski Młyn w 2016 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Krupski Młyn w 2015 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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Załącznik do uchwały Nr XVI/115/16

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Krupski Młyn w 2016 roku

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Krupski Młyn w 2016 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w 
tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Krupski Młyn.

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1. Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2016 roku”,

2. Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Krupski Młyn,

3. Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, należy przez to rozumieć Referat Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Krupski Młyn,

4. ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 856 j.t. ze zm.),

5. zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie zgodnie z art. 4 
ustawy o ochronie zwierząt,

6. zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie zwierząt,

7. podmiocie uprawnionym, należy przez to rozumieć P.U.P.H.W. „GABI” Gabriela Bartoszek z siedzibą w 
Żędowicach przy ul. Dworcowej 24, 47-120 Żędowice,

8. schronisku, należy przez to rozumieć schroniska prowadzone przez podmioty spełniające wymagania 
przewidziane prawem do prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, z którymi podmiot uprawniony ma 
podpisaną umowę.

§ 3. 1. Celem Programu jest ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Krupski 
Młyn oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnych zwierzętom domowym i gospodarskim.

2. Realizacja Programu obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Krupski Młyn,

2) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie schronienia zwierzętom domowym
w schronisku, a zwierzętom gospodarskim w wyznaczonym gospodarstwie rolnym,

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Krupski Młyn,

4) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, znajdujących 
się w schronisku, w szczególności psów i kotów,

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) prowadzenie stałej i aktualizowanej informacji o zwierzętach czekających na adopcję,

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw 
zdarzeń drogowych.

3. W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań wynikających z Programu, informacje dotyczące zwierząt 
można zgłaszać całodobowo pod numerem telefonu 603-113-797.

§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Krupski Młyn realizują:
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1) Gmina Krupski Młyn poprzez koordynację działań zapewniających opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,

2) podmiot uprawniony, obejmujący opieką zwierzęta bezdomne,

3) schronisko, które na mocy wiążącej umowy zobowiązane jest do przyjęcia zwierząt bezdomnych dostarczanych 
do schroniska przez podmiot uprawniony,

4) mieszkańcy poprzez adopcję bezdomnych zwierząt.

§ 5. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizują:

1) Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poprzez podejmowanie interwencji,

2) podmiot uprawniony, obejmujący opieką zwierzęta bezdomne, w ramach zawartej z Gminą Krupski Młyn 
umowy.

2. Osoby dokarmiające i opiekujące się okresowo bezdomnymi zwierzętami są zobowiązane do realizacji 
podjętych zadań w sposób humanitarny i zgodny z przepisami prawa.

§ 6. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów będzie prowadzone niezwłocznie w 
przypadkach gdy zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krupski Młyn realizuje podmiot uprawniony posiadający 
odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z gminą na wykonywanie usługi.

3. Bezdomne, odłowione zwierzęta domowe są przewożone przez podmiot uprawniony do schroniska, w 
którym pozostają pod jego opieką, a w przypadku zwierząt rannych są przewożone do zakładów leczniczych, z 
którymi umowy podpisał podmiot uprawniony.

4. Bezdomne bądź niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa 
rolnego, o którym mowa w § 9 Programu.

5. W przypadku ustalenia właściciela wyłapanego zwierzęcia, wszystkimi kosztami związanymi z wyłapaniem 
i zapewnieniem niezbędnej opieki zwierzęciu, zostanie obciążony właściciel zwierzęcia.

§ 7. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) schronisko oraz podmiot uprawniony poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 
właścicieli i oddawania zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 
bytowania,

2) Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska lub z 
miejsca czasowego pobytu zwierząt zapewnionego przez podmiot uprawniony; w tym celu na stronie 
internetowej www.krupskimlyn.eu umieszczane będą informacje dotyczące odłowionych psów i kotów wraz ze 
zdjęciem zwierzęcia i krótkim opisem, celem poszukiwania właściciela lub osoby chętnej do adopcji, a także 
inne informacje dotyczące adopcji zwierząt.

2. Osobom adoptującym, które zawrą umowę adopcyjną bezdomnego zwierzęcia bezpośrednio z Gminą 
zapewnia się jednorazowo:

1) pakiet szczepień okresowych (choroby zakaźne i wścieklizna),

2) podanie leków i preparatów mających na celu odrobaczenie, odkleszczenie i odpchlenie zwierzęcia,

3) sterylizację lub kastrację.

§ 8. 1. Usypianie porzuconych lub osieroconych ślepych miotów zwierząt, realizuje schronisko poprzez 
dokonywanie, w wyjątkowych i potwierdzonych przypadkach, wykluczających możliwość przeżycia miotu, 
zabiegów usypiania ślepych miotów w sposób humanitarny przez lekarza weterynarii.

2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez schronisko.

§ 9. Bezdomne zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta gospodarskie niehumanitarnie traktowane przewiezione 
zostaną do gospodarstwa rolnego położonego w Kochanowicach przy ul. Wiejskiej 10 Kochanowice 42 – 713, 
będącego własnością Pana Jacka Mokrosa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mokros-Projekt 
Jacek Mokros.

§ 10. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
bezdomnych zwierząt realizują:
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1) schronisko poprzez zapewnienie dostępu do diagnostyki i opieki weterynaryjnej przez 24 godziny na dobę,

2) podmiot uprawniony, poprzez realizację usługi transportowej wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej na 
miejscu.

§ 11. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w 
szczególności psów i kotów, realizują schroniska poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i 
kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do 
wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.

§ 12. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 14 700,00 zł 
zabezpieczone są w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2016 rok.

2. Środki finansowe wydatkowane są poprzez zapłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów z 
podmiotami świadczącymi usługi w zakresie realizacji postanowień Programu.
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