
 

 

UCHWAŁA NR XV/243/12 

RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 26 marca 2012 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Długołęka w 2012 roku  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N11.4131.318.2012.AS2 z dnia 9 sierpnia 2012 r. do WSA we Wro-

cławiu na § 3 uchwały oraz § 2 pkt 8 załącznika do uchwały) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 11a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Ra-

da Gminy Długołęka uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzęta-

mi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Długołęka w brzmieniu 

określonym w załączniku do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Długołęka.  

§ 3. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy:  

Mirosław Duda
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Załącznik do uchwały nr XV/ 

/243/12 Rady Gminy Długołęka  

z dnia 26 marca 2012 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Długołęka w 2012 roku  

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne  

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Długołęka ma zastosowanie do zwierząt do-
mowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt 
gospodarskich.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1) Programie, należy przez to rozumieć Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Długołęka,  

2) gminie, należy przez to rozumieć Gminę Długołę-
ka,  

3) wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Długołęka,  

4) urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy 
Długołęka, jednostkę organizacyjną przy pomocy 
której Wójt Gminy Długołęka wykonuje zadania,  

5) Wydziale Ochrony Środowiska, należy przez to 
rozumieć Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Długołęka,  

6) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozu-
mieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które 
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 
człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich wła-
ściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale 
dotąd pozostawały,  

7) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć 
zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z  czło-
wiekiem w jego domu lub innym odpowiednim 
pomieszczeniu, utrzymywane w charakterze jego 
towarzysza,  

8) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć 
koty nieudomowione, żyjące w warunkach nieza-
leżnych od człowieka.  

§ 3. 1. Koordynatorem programu jest Wójt za po-
średnictwem Wydziału Ochrony Środowiska.  

2. Realizatorami programu są:  
1) Wójt za pośrednictwem Wydziału Ochrony Śro-

dowiska,  
2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym 

gmina zawarła stosowną umowę.  

Rozdział 2  

Cel i zadania programu  

§ 4. 1. Celem Programu jest zapobieganie bez-
domności zwierząt na terenie gminy Długołęka oraz 
opieka nad bezdomnymi zwierzętami.  

2. Zadania podstawowe Programu, to:  
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  

z terenu gminy Długołęka,  
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 

w schronisku lub znalezienie właścicieli dla bez-
domnych zwierząt,  

3) odławianie bezdomnych zwierząt,  
4) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt,  
5) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt po-

przez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów,  

6) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 
sterylizacja lub kastracja oraz dokarmianie,  

7) usypianie ślepych miotów,  
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt,  

9) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad 
zwierzętami.  

Rozdział 3  

Realizacja programu  

§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzę-
tom realizowane jest poprzez:  
1) zawarcie stosownej umowy z podmiotem prowa-

dzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt,  
2) zawarcie stosownej umowy z Panem Tadeuszem 

Mazurem, posiadającym gospodarstwo rolne pod 
adresem Bukowina 6, w celu zapewnienia miejsca 
dla bezdomnych zwierząt gospodarskich,  

3) zawarcie stosownej umowy na odławianie bez-
domnych zwierząt z podmiotem posiadającym ze-
zwolenie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na 
terenie gminy, z uwzględnieniem warunków tj.:  
a) odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się 

na zgłoszenie Wydziału Ochrony Środowiska 
oraz policji, po uprzednim potwierdzeniu Wy-
działu Ochrony Środowiska,  

b) zwierzęta odłowione, przed przewiezieniem do 
schroniska, przewożone są do tymczasowego 
miejsca przetrzymania, zwanego dalej „miej-
scem przetrzymania”, stanowiącym własność 
podmiotu odławiającego,  

c) lekarz weterynarii, z którym współpracuje 
podmiot odławiający, czipuje odłowione zwie-
rzęta,  

d) na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska 
podmiot odławiający transportuje zwierzęta do 
schroniska,  

e) bezdomne zwierzęta mogą zostać przetranspor-

towane przez podmiot odławiający do siedziby 
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organizacji pozarządowej realizującej zadania 

związane z ochroną zwierząt, celem przekaza-

nia zwierząt bezpośrednio do adopcji.  
2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 

zwierząt realizowane jest przez:  
1) Wydział Ochrony Środowiska, który umieszcza 

ogłoszenia z wizerunkiem i opisem zwierząt do 
adopcji na stronie internetowej urzędu oraz na ta-
blicach ogłoszeń w siedzibie urzędu,  

2) schronisko, które prowadzi działania zmierzające 
do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do 
adopcji osobom zainteresowanym, zdolnym za-
pewnić im należyte warunki bytowania.  
3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 

sterylizacja lub kastracja oraz dokarmianie, realizo-
wana jest przez Wydział Ochrony Środowiska po-
przez:  
1) skierowania (na podstawie zleceń) na zabiegi ste-

rylizacji lub kastracji do zakładu leczniczego dla 
zwierząt,  

2) zakup karmy,  
3) szukanie społecznych opiekunów, którzy zajmują 

się karmieniem wolno żyjących kotów oraz za-
pewniają tygodniową opiekę kotom wolno żyją-
cym, które zostały poddane zabiegom sterylizacji 
lub kastracji.  
4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

realizowane jest przez:  
1) Wydział Ochrony Środowiska poprzez zlecanie 

zakładom leczniczym dla zwierząt usług steryliza-
cji lub kastracji psów i kotów, po uprzednim zna-
lezieniu osób chętnych do adopcji zwierząt, które 
zostaną poddane ww. zabiegom,  

2) schronisko poprzez sterylizację lub kastracje 
wszystkich przyjętych zwierząt.  
5. Usypianie ślepych miotów realizowane jest 

przez Wydział Ochrony Środowiska poprzez zlecanie 
zakładom leczniczym dla zwierząt usługi usypiania 
ślepych miotów zwierząt bezdomnych.  

6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryj-
nej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizowane jest przez Wydział Ochrony 
Środowiska poprzez zlecanie zakładom leczniczym 
dla zwierząt usługi weterynaryjnej polegającej na 
udzieleniu pomocy rannym zwierzętom.  

Rozdział 4  

Edukacja mieszkańców  

§ 6. Wydział Ochrony Środowiska w ramach Pro-
gramu prowadzi działania edukacyjne w zakresie 
m.in.:  
1) promowania właściwych postaw i zachowań czło-

wieka w stosunku do zwierząt,  
2) humanitarnego traktowania zwierząt,  
3) propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt,  
4) zachęcania do czipowania zwierząt,  
5) zachęcania do adopcji zwierząt bezdomnych.  

Rozdział 5  

Finansowanie programu  

§ 7. Środki finansowe na realizację zadań wynika-
jących z Programu zabezpieczone są w budżecie gmi-
ny. Podział środków na poszczególne zadania znajdu-
je się w tabeli poniżej: 

 

 Lp.  Środki  

finansowe  

Zadania  

1  50 000 zł  Odławianie bezdomnych zwierząt wraz z czipowaniem i transportem do schroniska  

2  25 000 zł  Przyjęcie zwierząt do schroniska i dalsza opieka nad nimi  

3  5000 zł  − sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów,  

− sterylizacja i kastracja oraz zakup karmy dla kotów wolno żyjących,  

− usypianie ślepych miotów,  

− zapewnienie gospodarstwa rolnego dla bezdomnych zwierząt gospodarskich,  

− zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt,  

− edukacja mieszkańców  

 Razem  

80 000 zł  

 

 

§ 8. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).  
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