
UCHWAŁA NR XXIX/293/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Wołczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poź. zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Wołczyn oraz organizacji społecznych, 
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt Rada Miejska w Wołczynie uchwala program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt o następującej treści: 

§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn oraz opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wołczyn w schronisku lub tymczasowym 
azylu; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt; 

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

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

5) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

9) edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wołczyn realizować będą Wydział 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wołczynie, Straż Miejska 
w Wołczynie oraz uprawnione organizacje społeczne i podmioty gospodarcze, na podstawie zawartej między 
stronami umowy, na mocy której bezdomnym zwierzętom będzie zapewniona opieka. 

§ 3. 1. Gmina zrealizuje obowiązek zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla 
zwierząt w Paryżu, z siedzibą Paryż 7A, 46-034 Domaradz. 

2. Gmina współpracuje z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, których statutowym 
celem jest ochrona zwierząt. 

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy Wołczyn będzie się odbywało 
w przypadkach: 

- pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub 
powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa, 

- nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia. 

2. Zgłoszenia o zwierzętach, o których mowa w ust. 1 przyjmować będą pracownicy Wydziału Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wołczynie oraz Straż Miejska. 

3. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Katarzyna 
Zalewska, ul. Kluczborska 7/3, 46-250 Wołczyn. 

4. Odłowione zwierzęta podlegają przewiezieniu do schroniska, o którym mowa § 3 ust. 1. 
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§ 5. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie 
gminy Wołczyn realizowana będzie przez Gabinet Weterynaryjny Karmel Urszula Pękala-Duda z siedzibą przy 
ul. Chabrów 6, 46-250 Wołczynie. 

§ 6. 1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane jest poprzez: 

1) zapewnienie opieki weterynaryjnej (leczenia) wolno żyjącym kotom z terenu miasta w ramach zawartej 
umowy z lekarzem weterynarii; 

2) przyjmowanie i podejmowanie interwencji dotyczących kotów wolno żyjących; 

3) dokarmianie kotów wolno żyjących. 

2. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących gmina finansować będzie zabiegi sterylizacji kotów 
wolno żyjących. 

§ 7. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji/kastracji zwierząt bezdomnych z terenu gminy Wołczyn w celu 
ograniczenia ich populacji. 

2. Sterylizacja/kastracja o której mowa w ust. 1 jest obligatoryjnie przeprowadzana każdorazowo, kiedy 
wyłapane bezdomne zwierzę oddawane jest do schroniska. 

3. Zabiegi o których mowa w ust. 1 i 2 dokonywane są przez gabinet weterynaryjny, o którym mowa w § 5. 

4. Bezdomne zwierzęta będą na zlecenie gminy wyłapywane i przewożone do gabinetu weterynaryjnego, 
w celu wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji. 

§ 8. 1. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych na terenie gminy. 

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla 
nich właścicieli; 

2) zabieg usypiania ślepych miotów przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii w gabinecie weterynaryjnym 
z którym gmina Wołczyn posiada umowę na wykonywanie usług weterynaryjnych. 

§ 9. Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez: prowadzenie 
akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy, to jest stworzenie elektronicznej bazy na 
stronie internetowej, umieszczenie zdjęć i informacji dotyczących odłowionych zwierząt na tej stronie oraz na 
tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. 

§ 10. Wskazuje się gospodarstwo rolne w miejscowości Szymonków, ul. Wołczyńska 5, 46-250 Wołczyn, 
celem zapewnienia miejsca dla bezdomnych lub porzuconych zwierząt gospodarskich. 

§ 11. Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, 
działania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 
traktowania, propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych. Edukacja 
mieszkańców odbywać się będzie poprzez publikowanie odpowiednich wiadomości na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego oraz w mediach. 

§ 12. 1. Na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu gmina Wołczyn przeznacza środki 
finansowe zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2021 r. w wysokości 50 500,00 zł. w tym: 

1) 4 500,00 zł wydatkowane jest na: 

a) zakup artykułów oraz karmy dla bezdomnych zwierząt; 

2) 46 000,00 zł wydatkowane jest na: 

a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wołczyn w schronisku bądź tymczasowym 
azylu, 

b) odławianie bezdomnych zwierząt, 

c) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt, 

d) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 
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e) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów, 

f) usypianie ślepych miotów. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a zwłaszcza z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2019) 
w zakresie określonym niniejszym Programem. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 14. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała  Nr XIX/189/2020 Rady Miejskiej 
w Wołczynie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 
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