
UCHWAŁA  Nr XXX/187/21 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2021”  

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.1)) oraz art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2020, poz. 638) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:    

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2021”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.  

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

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

 

Włodzimierz Wolny  

 

 

 

  

 
1) Zmiany ww. ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r., poz. 1378 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 07CBF3FC-E558-4015-A359-8D9D7D28653A. podpisany Strona 1



Załącznik 
do uchwały nr XXX/187/21 
Rady Gminy Strzeleczki  
z dnia 25 lutego 2021r.  

 
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI  

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STRZELECZKI W ROKU 2021 

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne  

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Strzeleczki zwany dalej Programem, ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności do 
psów, kotów i zwierząt gospodarskich oraz kotów wolno żyjących przebywających w granicach administracyjnych 
gminy Strzeleczki.  

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:  

1) zwierzętach bezdomnych- rozumie się przez to zwierzęta określone w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020, poz. 638); 

2) zwierzętach domowych- rozumie się przez to zwierzęta określone w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997  r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020, poz. 638);  

3) zwierzętach gospodarskich- rozumie się przez to zwierzęta określone w art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020, poz. 638);  

4) schronisku dla zwierząt- rozumie się przez to miejsce określone w art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997  r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020, poz. 638)., z którym Gmina Strzeleczki zawarła stosowne 
porozumienie  
o współpracy; 

5) zwierzętach wolno żyjących lub dzikich - rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach 
niezależnych od człowieka (Dz. U. z 2020, poz. 638); 

6) Programie- należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2021.  

§ 3. Do celów przedmiotowego Programu należą działania zapobiegające bezdomności zwierząt oraz 
zapewniające zwierzętom bezdomnym opiekę poprzez:  

1) odławianie bezdomnych zwierząt;  

2) poszukiwanie nowych opiekunów dla bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Strzeleczki;  

3) zapewnienie bezdomnym zwierzętom, które nie znalazły właściciela miejsca w schronisku, a w przypadku 
zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym;  

4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;  

5) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich obowiązkową kastrację lub sterylizację w schronisku 
dla bezdomnych zwierząt, a także poprzez usypianie ślepych miotów;  

6) organizowanie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,  
w tym zwierząt wolno żyjących, a także w przypadku zwierząt agresywnych.  

§ 4. Wykonawcami Programu są:  
1) Urząd Gminy Strzeleczki;  

2) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;  

3) osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom;  
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4) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Paryżu w gminie Pokój;  

5) Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Andrzeja Skóry z siedzibą w Krapkowicach, przy ul. Kozielskiej 1;  

6) Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jana Piskonia z siedzibą w Strzelcach Opolskich, przy ul. Opolskiej 30; 

7) Gospodarstwo Rolne Pana Krystiana Pawliczka z siedzibą w Pisarzowicach 1B.  

Rozdział 2  

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  

§ 5. Celem zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących zadań:  

1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzeleczki przez lek. wet. Andrzeja Skórę, prowadzącego 
Gabinet Weterynaryjny w Krapkowicach, przy ul. Kozielskiej 1; 

2) przekazanie wyłapanych zwierząt do Schroniska w miejscowości Paryż w gminie Pokój (46-034 Domaradz, 
Paryż 7A), prowadzonego przez Fundację „Mali Bracia” św. Franciszka z siedzibą w Opolu przy 
ul. Korneckiego 12;  

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, 
a także w przypadku zwierząt wykazujących zachowania agresywne, przez lek. wet. Andrzeja Skórę, 
prowadzącego Gabinet Weterynaryjny w Krapkowicach przy ul. Kozielskiej 1 oraz w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących, przez lek. wet. Jana Piskonia prowadzącego Gabinet 
Weterynaryjny w Strzelcach Opolskich, przy ul. Opolskiej 30;  

4) sterylizację lub kastrację bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska w Paryżu w gminie Pokój oraz 
sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących po dostarczeniu ich do Gabinetu Weterynaryjnego 
w Krapkowicach przy ul. Kozielskiej 1;  

5) aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt z terenu Gminy Strzeleczki, które zostały przekazane 
do schroniska bądź, które zostaną do niego przekazane po udzielonej niezbędnej pomocy weterynaryjnej;  

6) zapewnienie miejsca i odpowiednich warunków bytowych dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, przy 
spełnieniu standardów sanitarnych i weterynaryjnych w Gospodarstwie Rolnym Pana Krystiana Pawliczka 
w Pisarzowicach pod nr 1B; 

7) dokarmianie kotów wolno żyjących;  

8) przeprowadzanie oraz współuczestnictwo w interwencjach dotyczących traktowania zwierząt w sposób 
niezgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020, poz. 638  
z późn. zm.). 

§ 6.1. W ramach umowy współpracy z Gminą Strzeleczki, Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Andrzeja Skóry 
zapewnia:  

1) czynny udział w interwencjach podejmowanych po uzgodnieniach z Urzędem Gminy w stosunku do zwierząt 
bezdomnych w przypadkach zagrożenia ich zdrowia lub życia, zwierząt bezdomnych po wypadkach drogowych 
oraz w przypadku zwierząt agresywnych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi;  

2) całodobową gotowość do świadczenia usług, w tym w dni wolne od pracy i w godzinach nocnych;  
3) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strzeleczki oraz dostarczanie ich do schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Paryżu w gminie Pokój, przy użyciu własnego środka transportu do przewozu 
zwierząt, po wcześniejszych uzgodnieniach z Urzędem Gminy oraz schroniskiem;  

4) przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzeleczki do czasu przekazania ich do schroniska; 
5)  eutanazję zwierząt, których stan zdrowia uniemożliwia dalszą egzystencję wraz z utylizacją zwłok.  

2. Informacje o bezdomnych zwierzętach bądź zdarzeniach drogowych z ich udziałem, które mają miejsce na 
terenie Gminy Strzeleczki należy przekazywać pod nr telefonów: 77 407 66 65, 77 407 66 69, 77 466 19 84, 
a w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy bezpośrednio na telefony alarmowe 997 lub 112 bądź Dyżurnemu 
Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach pod nr: 47 862 62 03. 
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3. Informacje na temat zwierząt oczekujących na adopcję będą rozpowszechniane w sposób zwyczajowo 
przyjęty, w tym na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

4. Zwierzęta gospodarskie nieposiadające właścicieli, które zostały wyłapane z terenu gminy Strzeleczki będą 
przekazywane pod opiekę Pana Krystiana Pawliczka prowadzącego Gospodarstwo Rolne w Pisarzowicach 1B, 
gdzie będą przebywać do czasu znalezienia im nowych właścicieli.  

5. Zwierzęta wolno żyjące, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych bądź innych, które spowodowały 
ich uszczerbek na zdrowiu będą przekazywane pod opiekę lek. wet. Jana Piskonia, który zapewnia całodobową 
gotowość do świadczenia usług, w tym w dni wolne od pracy i w godzinach nocnych.   

6. Doraźną opiekę oraz dokarmianie kotów wolno żyjących sprawować może społeczny opiekun kotów wolno 
żyjących, który może wnioskować o kastrację bądź sterylizacje kotów pozostających pod jego opieką. Wpis do 
rejestru odbywa się na wniosek mieszkańca chcącego pełnić taką funkcję. Zawarte w rejestrze dane opiekuna oraz 
miejsce przebywania kotów wolno żyjących wraz z liczebnością populacji pozwolą kontrolować ich ilość oraz 
zapewnić większy dostęp do niezbędnej opieki.  

Rozdział 3  

Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt  

§ 7. W celu zmniejszania populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki planowana jest 
realizacja takich zadań jak:  

1) sterylizacja bądź kastracja zwierząt bezdomnych oddawanych pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt  
w Paryżu w gminie Pokój;  

2) sterylizacja bądź kastracja kotów wolno żyjących po dostarczeniu ich przez społecznych opiekunów do 
Gabinetu Weterynaryjnego w Krapkowicach przy ul. Kozielskiej 1, a po przeprowadzonych zabiegach koty 
wracają do swoich naturalnych środowisk;  

3) usypianie ślepych miotów;  

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych;  

5) rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o obowiązkach względem posiadanych zwierząt oraz 
o konsekwencjach grożących za uchylanie się od odpowiedzialności za swoich podopiecznych.  

Rozdział 4  

Edukacja w zakresie ochrony zwierząt  

§ 8. Edukację w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizować poprzez:  

1) zachęcanie do przysposabiania zwierząt bezdomnych z terenu gminy Strzeleczki przez rozpowszechnianie 
informacji o zwierzętach bezdomnych oczekujących na opiekuna;  

2) współpracę z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi celem popularyzacji adopcji 
bezpańskich zwierząt;  

3) rozpowszechnianie informacji o „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w 2021 roku”;  

4) promowanie zabiegów kastracji i sterylizacji jako metody kontrolowanego rozrodu zwierząt oraz 
humanitarnego ich traktowania z zapewnieniem właściwych warunków życia i opieki.  
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Rozdział 5  

Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu  

§ 9.1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Strzeleczki.  

2. Na 2021 rok zabezpieczono w budżecie Gminy Strzeleczki kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na:  

1) przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Paryżu w gminie Pokój – 4 500,00 zł;  

2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz przekazanie ich do schroniska dla zwierząt 
bezdomnych, całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz 
w przypadku zwierząt agresywnych – 15 000,00 zł;  

3) opieka weterynaryjna nad poszkodowanymi zwierzętami wolno żyjącymi – 5 000,00 zł  

4) sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących – 1 500,00 zł;  

5) zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 500,00 zł;  

6) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Strzeleczki w Gospodarstwie 
Rolnym – 1 500,00 zł.  
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