Niniejsze badanie zostało wykonane przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu jako część projektu
„Bezdomne zwierzęta – monitoring gmin” realizowanego w ramach programu OBYWATELE DLA DEMOKRACJI
finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl
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WPROWADZENIE
Badaniem objęto uchwały wszystkich gmin województwa
opolskiego (71 jednostek samorządu terytorialnego) określające
programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2014 roku. W
badaniu wykorzystano 7 wskaźników oceny zgodności uchwał z
Ustawą o ochronie zwierząt. Badano, czy w programach:

- zawarto zapisy obciążające właścicieli odłowionych zwierząt
kosztami opieki nad nimi;
- określono środki finansowe przeznaczone na realizację
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt;

- wskazano konkretne schronisko lub schroniska dla zwierząt, do

- zdefiniowano bezdomne zwierzęta odmiennie niż w Ustawie o

których trafiają odłowione na terenie gminy bezdomne zwierzęta;

ochronie zwierząt, w sposób, które może faktycznie ograniczać
działalność gmin w zakresie opieki nad tymi zwierzętami1.

- wskazane schronisko jest legalnie działającym zakładem, tj.
placówką formalnie spełniającą warunki określone w Ustawie z dnia

W przypadku 1 gminy nie udało się dotrzeć do treści

11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu

aktualnej uchwały w zakresie programu opieki nad bezdomnymi

chorób zakaźnych zwierząt, wpisaną w dacie podjęcia uchwały do

zwierzętami, tzn. do dnia 15 sierpnia 2014 roku nie została ona

rejestru podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną,

zamieszczona w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej, ani

w stosunku do której nie wydano decyzji administracyjnej

też opublikowana w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym

ograniczającej lub wstrzymującej jej działalność;

Województwa Opolskiego. Może to świadczyć o tym, że gmina ta
nie wykonała ciążącego na niej ustawowego obowiązku i w ogóle

- zawarto zapisy ograniczające odpowiedzialność gmin za
odłowione zwierzęta bezdomne, np. przekazujące je „na własność”
schronisk, limitujące czas opieki nad nimi na koszt gmin;

1

Szczegółowe omówienie zastosowanych w badaniu kryteriów oceny zgodności
uchwał określających programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi z Ustawą o
ochronie zwierząt znajduje się w raporcie EKOSTRAŻY „Uchwały dolnośląskich
gmin w sprawach bezdomnych zwierząt 2014 – 7 wad głównych”:
http://ekostraz.pl/dolnoslaskie_2014.pdf. Lektura raportu będzie także pomocna
w ocenie wniosków z niniejszego badania.
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nie przyjęła w 2014 roku programu opieki nad zwierzętami

WYNIKI BADANIA

bezdomnymi.
WADA I

brak wskazania schroniska docelowego dla bezdomnych
zwierząt

WADA II

wskazanie jako miejsca docelowego dla bezdomnych zwierząt
podmiotu, który nie jest legalnie działającym schroniskiem dla
zwierząt

WADA III

zapisy ograniczające
bezdomnych zwierząt

odpowiedzialność

WADA IV

zapisy obciążające właścicieli zwierząt
odłowienia, leczenia lub opieki nad nimi

gmin

I.

Zaledwie

1

gmina

województwa

opolskiego

(gmina

Łambinowice) nie udostępniła treści programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi w 2014 roku w Biuletynie Informacji
Publicznej. Treści programu tej gminy nie udało się także
odnaleźć

w

Elektronicznym

Dzienniku

Urzędowym

za

los

Województwa Opolskiego.

kosztami

ich

II. 49% programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi
przyjętych

i

udostępnionych

przez

gminy

województwa

brak
określenia
wysokości
środków
finansowych
zarezerwowanych w budżecie gminy na realizację programu

opolskiego w 2014 roku zawiera w swojej treści wady, które

WADA VI

odmienne niż w Ustawie o ochronie zwierząt zdefiniowanie
bezdomnych zwierząt lub ich kategoryzacja w sposób, który
może faktycznie ograniczać działalność gmin w zakresie opieki
nad nimi

ochronie zwierząt.

WADA VII

brak w ogólnodostępnych publikatorach treści przyjętego w
2014 roku programu

WADA V

powodują ich niezgodność z art. 11 oraz art. 11a Ustawy o

Tabela 1: Kryteria wadliwości programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi
zastosowane do badania uchwał gmin województwa opolskiego.

Strona | 4

-

zamiaru

obciążania

właścicieli

zwierząt

kosztami

ich

odłowienia, leczenia oraz opieki nad nimi (23.5% przypadków).

Z WADĄ
49%

BEZ
WADY
51%

W badaniu nie odnotowano innych wad.

Wada

Liczba programów
dotkniętych wadą

I

18

II

8

III

0

IV

8

Stwierdzone w badaniu wady dotyczą:

V

0

- braku wskazania konkretnego schroniska dla zwierząt (53%

VI

0

VII

1 (brak programu)

Wykres 1: Wadliwość programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi przyjętych w
2014 przez gminy województwa opolskiego.

przypadków wystąpienia wady),
- wskazania placówki docelowej dla bezdomnych zwierząt, która
nie jest legalnie działającym schroniskiem dla zwierząt (23.5%
przypadków) a także:

Tabela 2: Wady występujące w programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi
przyjętych w 2014 roku przez gminy województwa opolskiego (ilościowo).
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WADA V; 0%

WADA VI ; 0%

WADA IV;
23,5%

WADA III;
0%

WADA I; 53%
WADA II;
23,5%

Wykres 2: Wady występujące w programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi
przyjętych w 2014 roku przez gminy województwa opolskiego (ilościowo).
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ZAŁĄCZNIK:
ZESTAWIENIE DANYCH ŹRÓDŁOWYCH Z MONITORINGU UCHWAŁ GMIN WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO OKREŚLAJĄCYCH PROGRAMY OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI W 2014 ROKU
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GMINA

WADA WADA WADA WADA WADA WADA WADA
I
II
III
IV
V
VI
VII

UWAGI
Zmieniona 29 kwietnia 2014
r. Program wskazuje na to,
że umowa ze schroniskiem
nie zakłada obligatoryjnej
sterylizacji / kastracji
zwierząt, zabiegi te "w
przypadkach szczególnych"
będą wykonywane przez
miejscowego lek. wet.

BABORÓW

LINK DO UCHWAŁY (URL)

http://prawomiejscowe.pl/institution/18395/legalact/164845/18395/pdfpreview

http://static.bip.biala.gmina.pl/download/attachment/10082/uchwala_nr_xxix_326_20
14.pdf

BIAŁA

BIERAWA

Bezdomne zwierzęta z
terenu Gminy Bierawa
będą kierowane do
schronisk
dla bezdomnych zwierząt,
w zależności od bieżących
ustaleń. Program nie
zawiera wskazania
żadnego konkretnego
podmiotu, poza "wstępnie
uzgodnionym"
gospodarstwem rolnym
oraz podmiotem
odbierającym padłe
zwierzęta z terenu gminy.

http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_biera&id_dzi=3&id_zal=4725&id
_dok=3707&nazwa_pliku=uchwa-a-nr-XLII-287-2014-w-sprawie-Programu-opiekinad-bezdomnymi-zwierz-tami.pdf

BRANICE

Właściciel zobowiązany jest
do zwrotu kosztów
wyłapania zwierzęcia oraz
opieki lekarskoweterynaryjnej w przypadku
umieszczenia zwierzęcia w
schronisku.

http://static.bip.branice.pl/download/attachment/3238/u_2014-02-17_xl-333-14.pdf
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BRZEG

Zwierzęta kierowane są do
miejsca
tymczasowego
przebywania bezdomnych
zwierząt przy ul.
Kruszyńskiej w Brzegu

http://www.bip.brzeg.pl/zalaczniki/2690/LI-342-14_program_07-04-2014_12-4530.pdf

BYCZYNA

Program nie zawiera
wskazania ani jednego
konkretnego podmiotu
odpowiedzialnego za
realizację na zlecenie
gminy zadań związanych z
ochroną zwierząt (w tym
także lekarza weterynarii
oraz gospodarstwa rolnego)

http://static.bip.byczyna.pl/download/attachment/17678/uchwala-nr-398.pdf

http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=5670&bar_id=511
9

CHRZĄSTOWICE
CISEK

Zmieniona 28 kwietnia 2014
r.

http://bip.cisek.gmina.pl/bip/php/pobierz.php3?bip=bip_cisek&id_dzi=10&id_zal=36
40&id_dok=1553&nazwa_pliku=Uchwa-a.XXXIII.199.2014.2014-04-28.pdf

DĄBROWA

Gmina zapewnia
całodobową opiekę
weterynaryjną w przypadku
zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt poprzez
współpracę z
nieskonkretyzowanym w
programie lekarzem
weterynarii tylko jeśli
zdarzenie miało miejsce na
drogach będących
własnością gminy.

http://bip.gminadabrowa.pl/d/gminadabrowa/1XXXVI-28214_w_sprawie_przyjecia_programu_opieki_nad_zwierzetmi_bezdomnymi_na_2014r.
.pdf
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DOBRODZIEŃ

Zmieniona 28 kwietnia 2014
r. Odłowione zwierzęta
przed przekazaniem do
nieokreślonego schroniska
mają być umieszczane w
"przygabinetowym hotelu
prowadzonym przez
przedsiębiorcę" (WETKAM
Błażej Kamiński) , który
zobowiązany jest chronić
zwierzęta "przed
niekorzystnymi dla nich
warunkami
atmosferycznymi".
Przedsiębiorca ten ma
zapewnić także miejsce dla
zwierząt gospodarskich.

http://static.bip.dobrodzien.pl/download/attachment/5841/zalacznik-do-uchwaly-nrxxxii-304-2014.pdf

DOBRZEŃ WIELKI

Uchwała przyjęta po
terminie, 31 lipca 2014 r.

http://static.bip.dobrzenwielki.pl/download/attachment/9039/uchwala-nrxli4112014.pdf

DOMASZOWICE

Gmina nie pokrywa kosztów
obserwacji psa w kierunku
wscieklizny w przypadku
pokąsania, jeśli jego
właściciel nie przedstawi
aktualnego zaświadczenia
o szczepieniu przeciwko
wściekliźnie.

http://www.static.bip.domaszowice.pl/download/attachment/4504/uchwalaxxix216201
42014-03-14-w-sprawie-programu-opieki-nad-zwierzetami.pdf

GŁOGÓWEK

Poza schroniskiem w
Kędzierzynie Koźlu, gmina
zapewnia miejsce dla
odłowionych zwierząt w
schronisku we współpracy z
nieokreśloną " osobą
trzecią , której statutowym
celem działania jest
przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt".

http://www.bip.glogowek.ig.pl/file4webcm/21046/XXXVIII_sesja_RM_z_dnia_31_styc
znia_2014_r
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Zmiana z dnia 18 czerwca
2014 r. Koty przekazywane
do Fundacji "Mali Bracia" w
Opolu; Program zawiera
absurdalne zapisy:
"Ujawnione przypadki złego
utrzymywania
i niedożywienia zwierząt i
ptactwa z grupy „ozdobnych
i śpiewających” będą
rozpatrywane bezzwłocznie
z odebraniem i przekazaniem
danego osobnika do ZOO,
lub zwierzyńca.
Utrzymywanie organizmów
wolno
żyjących /dzikich/ bez
posiadania stosownych
zezwoleń na ich chów czy
hodowlę, kierowane będzie
do
rozpatrzenia przez
kompetentne organy i służby
związane z ochroną zwierząt."

GŁUBCZYCE

http://www.prawomiejscowe.pl/institution/18396/legalact/168697/18396/pdfpreview

GŁUCHOŁAZY

http://prawomiejscowe.pl/institution/18424/legalact/174/18424/pdfpreview

GOGOLIN

http://static.bip.gogolin.pl/download/attachment/21768/uchwala-nr-xli_398_2014-wsprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobieganiabezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-gogolin-na-rok-2014.pdf

Zmiana z dnia 16 kwietnia
2014 r.- pierwotnie przyjęty
program nie zawierał
wskazania żadnego
konkretnego podmiotu.
Ostatecznie wskazano
schronisko Fundacji
"Zwierzyniec" w
Szczytach (obowiązująca
decyzja PIW nr 223/13 –
zakaz
przyjmowania psów do
schroniska)

GORZÓW ŚLĄSKI
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http://static.bip.gorzowslaski.pl/download/attachment/7102/2014-270-xxxvii.pdf

GRODKÓW

http://bip.grodkow.pl/uchwaly/2010_2014/319_14.pdf

IZBICKO

Za umieszczenie zwierząt w
schronisku odpowiada firma
odławiająca zwierzęta
(wskazano PUPHW "Gabi"
z Żędowic ).

http://static.bip.izbicko.pl/download/attachment/2597/uchwala-nr-xli1932014.pdf

JAMIELNICA

Odłowione zwierzę zostanie
wydane właścicielowi pod
waraunkiem pokrycia
poniesionych przez gminę
kosztów odłowienia, opieki
weterynaryjnej,
przewiezienia i
umieszczenia w schronisku.

http://static.bip.jemielnica.pl/download/attachment/9599/uchwala-nr-xxxvii24314-zdnia-20-marca-2014-r.pdf

KAMIENNIK

Autorska definicja
"przytuliska". Zwierzęta
mają być umieszczane w
schroniskach, o których
mowa w umowie zawartej z
firmą odławiającą (PUPHW
"Gabi" z Żędowic) . Brak
wskazania podmiotu
zapewniającego całdobową
opiekę weterynaryjną oraz
gospodarstwa rolnego.

http://www.static.bip.kamiennik.pl/download/attachment/1452/uchwala-nr-xxxvii-18914-z-dn-27032014-r-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetamibezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-kamiennikw-2014-r.pdf

KĘDZIERZYN
KOŹLE
KIETRZ

http://www.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=210&id=56403&mode=a&d=T

http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php/328.pdf?id=3956

Program nie zawiera
wskazania ani jednego
konkretnego podmiotu
odpowiedzialnego za
realizację na zlecenie
gminy zadań związanych z
ochroną zwierząt (w tym
także lekarza weterynarii
oraz gospodarstwa rolnego)

KLUCZBORK
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http://www.bip.kluczbork.eu/plik,1802,uchwala-psy-2014-pdf.pdf

KOLONOWSKIE

http://static.bip.kolonowskie.pl/download/attachment/16979/uchwala-nr-xxxvi28914w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-orazzapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-kolonowskie-na-2014-r.pdf

KOMPRACHCICE

http://static.bip.komprachcice.pl/download/attachment/6476/uchwalaxxix1892014.pdf

KORFANTÓW

Uchwała podjęta po
terminie, 30 kwietnia 2014
r.

http://prawomiejscowe.pl/institution/18425/legalact/160773/18425/pdfpreview

KRAPKOWICE

Wskazany podmiot Fundacja "Filoletowy
Pies" z Opola - nie
prowadzi zarejestrowanego
schroniska dla zwierząt.

http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_krapk&id_zal=14119&id_dok=7
475

LASOWICE
WIELKIE

Urząd gminy dopiero
"zawrze umowę ze
schroniskiem".
Dopuszczalne
umieszczanie zwierząt w
hotelu. Niewskazano także
gospodarstwa rolnego i
podmiotu zapewniającego
całodobową opiekę
weterynaryjną. Odebranie
zwierzęcia przez właściciela
możliwe po pokryciu
kosztów odłowienia i opieki.

http://bip.lasowicewielkie.pl/?c=mdPliki-cmPobierz-2656MjUzXzI2XzAzXzIwMTQucGRm

LEŚNICA

https://static-lesnica.skycms.com.pl/download/attachment/8056/uchwala-220.pdf

Uchwała zawiera obszerny
wypis ze zmian Ustawy o
ochronie zwierząt,
wprowadzonych
nowelizacją z 2011 roku

LEWIN BRZESKI
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http://www.prawomiejscowe.pl/institution/18390/legalact/609/18390/pdfpreview

LUBRZA

Program nie zawiera
wskazania jakiegokolwiek
konkretnego podmiotu
odpowiedzialnego za
realizację jego
poszczególnych
elementów. Wojewoda
Opolski zaskarżył uchwałę
do WSA. Rada Gminy
uchwałą z dnia 17 czerwca
2014 r. uwzględniła w
całości skargę Wojewody,
stwierdzając jednocześnie,
że działanie gminy miało
miejsce bez podstawy
prawnej albo z naruszeniem
prawa.

http://static.bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/8781/uchwala-nr-xxx2572014rz-dn-13022014r.pdf

LUBSZA

Uchwała podjęta po
terminie, 22 maja 2014 r.
Program zakłada
poszukiwanie dla
odłowionych zwierząt
miejsc w domach
tymczasowych oraz
schroniskach

http://bip.lubsza.tensoft.pl/uchwaly/d7b9478e8059be1b12ff5efa408936bf_1/uchwala
%20nr%20324-2014.pdf

ŁAMBINOWICE

Brak uchwały w BIP oraz
EDUWO (stan
na dzień 15 sierpnia 2014
r.)

ŁUBNIANY

Zmieniona 23 czerwca
2014 r.

http://static.bip.lubniany.pl/download/attachment/9132/zalacznik-do-uchwaly-nrxxxviii-275-14.pdf

MURÓW

Zmieniona 15 maja 2014 r.

http://bip.murow.pl/bip/php/pobierz.php3?bip=bip_murow&id_dzi=3&id_zal=5148&id
_dok=2870&nazwa_pliku=Uchwa-a-Nr-XXXV-217-2014-Rady-Gminy-Mur-w-z-dnia13-marca-2014-r.-w-sprawie-przyj-cia-Programu-opieki-nad-zwie.pdf

NAMYSŁÓW

Jeden ze wskazanych
podmiotów ( Funadcja
"Mali Bracia Św.
Franciszka" z Opola ) nie
prowadzi legalnie
działającego schroniska dla
zwierząt.

http://www.static.bip.namyslow.eu/download//7951/25-313-14_2014-03-27.pdf

http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_niemo&id_dzi=3&id_zal=1921&i
d_dok=1855&nazwa_pliku=Uchwa-a.LV.358.14.pdf

NIEMODLIN
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NYSA

http://bip.nysa.pl/uchwaly/a74f8d105c70731f85f8852e536d025e_1/xliv_660_14.pdf

OLESNO

Zmieniona 25 lipca 2014 r.
Za adopcje zwierząt
(przygotowanie zwierząt do
adopcji, wizyta przed- oraz
poadopcyjna) odpowiada mimo deklaracji o
umieszczaniu zwierząt w
schronisku w Chorzowie Maciejkowicach - firma
odławiającą zwierzęta
(PUPHW "Gabi" z
Żędowic) .

OLSZANKA

Uchwała podjęta po
terminie, 30 czerwca 2014
r. Dopuszczlna adopcja
przed przekazaniem do
schroniska; konkretne
schronisko (Chorzów Maciejkowice) wskazane
jest jedynie w pośredni
sposób - jako miejsce
sterylizacji zwierząt

http://static.bip.olszanka.pl/download/attachment/6700/uchwala-nr-xlvii-310-2014rady-gminy-olszanka-z-dn-30062014r-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nadzwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-tereniegminy-olszanka-w-roku-2014.pdf

OPOLE

Właściciel zobowiązany jest
do zwrotu kosztów
odłowienia i opieki nad
zwierzęciem.

http://www.opole.pl/wp-content/uploads/2014/04/u837-14.pdf?5391dc

Konkretny krótki program.

mfga.inforlex.pl/download/akty_pdf,U74,2014,30,476.pdf

Konkretny krótki program.

http://www.bip.ozimek.pl/static/img/k01/uchway_2014/368_3.pdf

OTMUCHÓW
OZIMEK
PACZKÓW

http://paczkow.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=8246&bar_id=4121

Wskazano jedynie podmiot
odławiający bezdomne
zwierzęta (P.U.P.H.W.
"Gabi" z Żędowic). Duża
zachęta do adopcji zwierząt
bezdomnych z terenu
gminy (rekompensata
kosztów utrzymania psa do
500 zł).

PAKOSŁAWICE
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http://static.bip.pakoslawice.pl/download/attachment/1795/uchwala-nr-xxxv33114-zdnia-17-marca-2014-roku.pdf

PAWŁOWICZKI

www.pawlowiczki.pl/bip2/more/XXXII.215.14.pdf

POKÓJ

Zmieniona 27 czerwca
2014 r.

http://static.bip.gminapokoj.pl/download/attachment/10298/uchwala-nr-xxxiv3152014rady-gminy-pokoj-z-dnia-27-czerwca-2014-r-w-sprawie-przyjecia-programu-opiekinad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-tereniegminy-pokoj-w-2014-roku.pdf

POLSKA
CEREKIEW

Poza schroniskiem
prowadzonym przez gminę
Kędzierzyn Koźle oraz
gminę Racibórz, wkazuje
się także jako schronisko
"inny podmiot, z którym
gmina zawrze porozumienie
w sprawie powierzenia
zadań własnych z zakresu
ochrony zwierząt". Nie
można uznać tegoż za
wskazanie konkretnego
schroniska dla zwierząt.

http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_polce&id_dzi=17&id_zal=2935&
id_dok=1364&nazwa_pliku=Uchwa-a.XXVIII.155.2014.2014-03-27.pdf

POPIELÓW

Zmieniona 26 czerwca
2014 r.

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U74/2014/115/1669.pdf#zoom=90

PRASZKA

Wskazano schronisko
Fundacji "Zwierzyniec" w
Szczytach.

http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_prasz&id_dzi=3&id_zal=3885&i
d_dok=887&nazwa_pliku=U334-XXXIX-2014.pdf

PRÓSZKÓW

Odłowione zwierzę zostanie
wydane właścicielowi pod
waraunkiem pokrycia
poniesionych przez gminę
kosztów odłowienia i opieki.

http://www.static.bip.proszkow.pl/download/attachment/4403/uchwala-nr-xxxviii-2982014.pdf

http://static.bip.prudnik.pl/download/attachment/33231/832uchwala-nr-liii-828-2014rady-miejskiej-w-prudniku-z-dnia-30-stycznia-2014r-w-sprawie-przyjecia-programuopieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania.pdf

PRUDNIK
Odłowione zwierzę zostanie
wydane właścicielowi pod
waraunkiem pokrycia
poniesionych przez gminę
kosztów odłowienia i opieki.

RADŁÓW
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http://bip.radlow.tensoft.pl/uchwaly/c445860973f1fa6588e25fecb9df268f_1/u191_28
_14.pdf

REŃSKA WIEŚ

Zmieniona 23 kwietnia 2014
r. Gmina pokrywa koszty
związane z usługami wet. w
przypadku adopcji
zwierzęcia przed
umieszczeniem go w
schronisku.

http://www.renskawies.pl/bip/images/uchwaly/2014/uchwala%20nr%20xli%20266.pd
f

RUDNIKI

Wskazano schronisko
Fundacji "Zwierzyniec" w
Szczytach.

http://www.static.bip.rudniki.pl/download/attachment/7900/uxxxi-264-2014.pdf

SKARBIMIERZ

Wskazano Tymczasowe
Przytulisko dla Zwierząt Zakład Higieny
Komunalnej Sp. Z o.o. w
Brzegu.

http://gmina.skarbimierz.sisco.info/zalaczniki/1079/Scan1_04-04-2014_10-1131.PDF

http://static.bip.skoroszyce.pl/download/attachment/7151/uchwala-nr-xxxvii-219-14program-opieki-nad-zwierzetami-na-2014r.doc

SKOROSZYCE
STRZELCE
OPOLSKIE
STRZELECZKI
ŚWIERCZÓW
TARNÓW
OPOLSKI
TUŁOWICE

http://bip.strzelceopolskie.pl/docs/uchwaly/3394.pdf

http://www.static.strzeleczki.pl/download/attachment/6386/nr-xxxviii-235-14.pdf

Zmieniona 28 kwietnia 2014
r.

http://static.bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/9726/uchwala-nr-xliii-2982014-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi.doc
http://static.bip.tulowice.pl/download/attachment/5640/program-opieki-nadzwierzetami-bezdomnymi-2014.pdf

TURAWA

Zmieniona 22 maja 2014 r.

http://static.bip.turawa.pl/download/attachment/5611/uchwala-nr-xxxiii2062014-w-sprprzyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-na-ter-gturawa-w-2014r.pdf
http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_ujazd&id_dzi=3&id_zal=3786&i
d_dok=1742&nazwa_pliku=XXXVIII.214.pdf

UJAZD
Zmieniona 14 maja 2014 r.
Zwrot kosztów przez
właścicieli zwierząt
poszkodowanych w
zdarzeniach drogowych.

WALCE

http://www.static.bip.walce.pl/download/attachment/11659/uchwala-nr-xxxiii2482014z-dnia-26-marca-2014.pdf

http://www.static.wilkow.pl/download//9830/10-uchwala-program-nad-bezdomnymizwierzetami.pdf

WILKÓW
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Zmieniona 25 czerwca
2014 r. Wskazano
schronisko Fundacji
"Zwierzyniec" w
Szczytach .

WOŁCZYN

http://bip.wolczyn.pl/uchwaly/24a7ddf51a516edb5a3bcc469c79b6b1_1/uchw_321.p
df

ZAWADZKIE

http://www.static.bip.zawadzkie.pl/download/attachment/2119/uchwala-nr-xli-417-14w-spr-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobieganiabezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-zawadzkie-w-2014-r.pdf

ZDZIESZOWICE

http://www.static.bip.zdzieszowice.pl/download/attachment/41179/xlvii_360_2014.pd
f

Zadania schroniska
przypisano
Przedsiębiorstwu
"WETAKAM" Błażej
Kamiński z Dobrodzienia ,
które jednak nie prowadzi
zarejestrowanego
schroniska dla
zwierząt.Właściciel
zwierzęcia zobowiązany
jest do pokrycia kosztów
odłowienia i opieki nad nim.

ZĘBOWICE

WADA WADA WADA WADA WADA WADA WADA
I
II
III
IV
V
VI
VII
CZĘSTOTLIWOŚĆ
WYSTĄPIENIA WAD
(PRZYPADKI, SUMA)

18 8 0 8 0 0 1

LEGENDA:
M - gmina miejska
W - gmina wiejska
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
EDUWO - Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
- oznaczenie przypadku wystąpienia wady

Strona 11

http://www.zebowice.biuletyn.info.pl/bip/php/pobierz.php3?bip=bip_zebow&id_dzi=3
&id_zal=3394&id_dok=2387&nazwa_pliku=Za-cznik-Nr-1-do-uchwa-y-Nr-XXXI-2742014-Rady-Gminy-Z-bowice-z-dnia-18-marca-2014-roku.pdf

