
UCHWAŁA NR XV/98/2012
RADY GMINY MURÓW

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Murów w 2012 roku” 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 nr 
142 poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz.558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806, 
z 2003 r. nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 
1441 i nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128 i nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i nr 
173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111 i nr 223 poz. 1458, z 2009 nr 52 poz. 420 i nr 157 poz. 1241, z 2010r. nr 
28 poz. 142, poz. 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230 z 2011 nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr .21 poz.113, nr 
217 poz.1281 i nr 149 poz. 887) oraz art. 11a w związku z art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz.U. z 2003 Nr 106, poz 1002, Dz.U.z 2004 Nr 69, poz 625, Nr 92, poz 880, Nr 96, poz. 959, Dz. U. 
z 2005 Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, Dz. U. Z 2006r. Nr 249, poz. 1830, Dz.U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 
Dz.U. z 2009 Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, Nr 79 poz. 668, Dz.U. z 2010r. Nr 47, poz.278, 
Dz.U. z 2011 Nr 230, poz.1373) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Murów w 2012 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Józef Sowada
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Załącznik do Uchwały Nr XV/98/2012

Rady Gminy Murów

z dnia 23 lutego 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Murów w 2012 roku 

Rozdział 1.
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 żyjącymi, 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 2.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

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

1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Murów i doprowadzanie ich do schroniska. W roku 2012 
podpisano w tym celu umowę z firmą Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno-Handlowych-Wielobranżowych 
„GABI”, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice. Firma ta posiada umowę ze schroniskiem „S.O.S dla zwierząt” 
z siedzibą w Chorzowie – Maciejkowicach. Zgłoszenia bezdomnych zwierząt należy kierować pod numer 
Urzędu Gminy w Murowie tel. 774214034 wew. 115. 

2) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz 
w przypadku zwierząt agresywnych. Zadanie to jest realizowane we współpracy z firmą „Pawlicki Zbigniew. 
Lekarz weterynarii. Przychodnia dla zwierząt” ul. Wolności 3, 46-034 Pokój, tel. 774693038. 

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 również 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 gospodarstwem rolnym Pana Krystiana Warzyc. 

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

c) Po umieszczeniu zwierzęcia w gospodarstwie rolnym, które zapewni opiekę nad zwierzętami gospodarskimi, 
gmina podejmie niezwłocznie starania mające na celu znalezienie nowego właściciela. 
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5) Dokarmianie kotów wolnożyjących. Zadanie to będzie odbywało się w okresie zimy na wniosek osób które je 
zauważą. Osoby takie po wpisaniu do utworzonego rejestru społecznych opiekunów kotów wolnożyjących, 
będą mogły odebrać w Inspektoracie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa karmę przeznaczoną dla 
kotów wolnożyjących. 

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

Rozdział 3.
Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 4. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację 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 pkt 
2 

Rozdział 4.
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 5.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 

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

2. W 2012 roku Gmina Murów na realizację wymienionych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” zapewniło w budżecie kwotę 9 840 zł w § 4300, rozdziale 90095. 

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