
 

 

UCHWAŁA NR XXI/114/12 

RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

z dnia 27 marca 2012 r. 

w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Kostomłoty na 2012 rok”  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N11.4131.342.2012.AS2 z dnia 9 sierpnia 2012 r. do WSA we Wro-

cławiu na § 4 uchwały) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca.1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

w związku z art. 11 ust. 1 i 11a ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Śląskiej 

oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce 

Oddział we Wrocławiu, Rada Gminy Kostomłoty 

uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzę-

tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kostomłoty na 2012 rok”, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Kostomłoty.  

§ 3. Traci moc uchwała nr XII/80/11 Rady Gminy 

Kostomłoty z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wy-

łapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy 

Kostomłoty oraz dalszego z nimi postępowania.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy:  

Janina Gawlik

  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 sierpnia 2012 r.

Poz. 2882



Załącznik do Uchwały Nr XXI/114/12   

Rady Gminy Kostomłoty   

z dnia 27 marca 2012 r.  

 

"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmi-

ny Kostomłoty na 2012 rok"  

Rozdział 1 

Cel programu 

§ 1. Celem programu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

zwanym dalej programem jest:  

1) zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Ko-

stomłoty,  

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt do-

mowych.  

Rozdział 2 

Realizatorzy programu 

§ 2. 1. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy 

Kostomłoty.  

2. Realizatorem programu jest Urząd Gminy Ko-

stomłoty we współpracy z organizacjami społeczny-

mi, których statutowym celem działania jest przeciw-

działanie bezdomności zwierząt w sposób nie stwarza-

jący zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt, oraz nie 

zadający im cierpienia.  

Rozdział 3 

Sposoby realizacji założonych celów 

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, 

oraz zapobieganie bezdomności realizowane będzie 

poprzez:  

1) przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzę-

tach pod wskazany przez Wójta Gminy Kostomło-

ty kontakt,  

2) odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt 

przez podmiot prowadzący schronisko lub przed-

siębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą 

w tym zakresie, na podstawie stosownej umowy 

zawartej przez Gminę Kostomłoty,  

3) zapewnienie miejsc w schronisku dla zwierząt 

wszystkim zwierzętom zgubionym, wałęsającym 

się, pozostającym bez właściciela lub odebranych 

na skutek zaniedbań i innych działań określonych 

w ustawie o ochronie zwierząt, zebranym z terenu 

gminy Kostomłoty,  

4) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowa-

dzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 

nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia 

zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia,  

5) poszukiwanie wspólnie z organizacjami społecz-

nymi, których statutowym celem działania jest 

przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, nowych 

właścicieli dla zwierząt bezdomnych,  

6) udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom 

poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, 

których właścicieli nie ustalono,  

7) wskazywanie gospodarstwa rolnego, w celu za-

pewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,  

8) zapewnienie opieki innym zwierzętom (egzotycz-

nym), poprzez wskazanie miejsca ich przechowy-

wania.  

§ 4. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi ko-

tami, w tym ich dokarmianie, realizuje Wójt Gminy 

we współpracy ze społecznymi opiekunami (karmicie-

lami) poprzez:  

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom 

(karmicielom) kotów wolno żyjących,  

2) wyłapywanie bezdomnych kotów, poddanie zabie-

gowi sterylizacji, zaszczepieniu przeciw wście-

kliźnie i wypuszczeniu na wolność w miejscu zła-

pania.  

§ 5. Obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwie-

rząt można realizować:  

1) przez obligatoryjne przeprowadzenie sterylizacji 

lub kastracji bezpańskich zwierząt przyjętych do 

schroniska,  

2) poprzez wydawanie przez Wójta Gminy opieku-

nom bezdomnych zwierząt wolno żyjących skie-

rowań na zabiegi sterylizacji lub kastracji 

w punktach leczniczych dla zwierząt.  

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bez-

domnych zwierząt realizują:  

1) schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierza-

jących do pozyskania nowych właścicieli i odda-

wania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte 

warunki bytowania,  

2) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji bezpań-

skich zwierząt,  

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie 

akcji promujących adopcję zwierząt.  

§ 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:  

1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza 

weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,  
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2) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów 

z zakładami leczniczymi dla zwierząt na usypianie 

ślepych miotów zwierząt bezdomnych.  

§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu za-

pewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich realizu-

je Wójt Gminy Kostomłoty.  

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weteryna-

ryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt może być realizowane:  

1) poprzez zapewnienie w schronisku dyżuru lekarza 

weterynarii,  

2) poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczy-

mi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej 

udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno 

żyjącym z terenu gminy Kostomłoty.  

Rozdział 4 

Finansowanie programu 

§ 10. Środki finansowe na realizację zadań wyni-

kających z programu, zabezpieczone są w budżecie 

Gminy Kostomłoty według tabeli stanowiącej załącz-

nik do niniejszego programu i wydawane będą po-

przez zlecania świadczenia usług i dostaw zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamó-

wieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 
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Załącznik do  

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kostomłoty na 2012 rok 

 

Zadania realizowane przez jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kostomłoty na 2012 rok, z uwzględnie-

niem środków finansowych  

 

Lp. jednostka realizująca 
środki finansowe 

(zł) 
zadania 

1. Urząd Gminy Kostomłoty 20.000,00 

1) zapewnienie opieki i miejsca 

w schronisku dla bezdomnym 

zwierzętom z terenu Gminy 

Kostomłoty; 

2) sprawowanie opieki nad ko-

tami wolno żyjącymi, w tym 

ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych 

zwierząt;  

4) obligatoryjna sterylizacja albo 

kastracja zwierząt w schroni-

skach bądź zakładach leczni-

czych dla zwierząt; 

5) poszukiwanie nowych wła-

ścicieli dla bezdomnych 

zwierząt;  

6) usypianie ślepych miotów; 

7) zapewnienie całodobowej 

opieki weterynaryjnej  

w przypadkach zdarzeń dro-

gowych z udziałem zwierząt. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 2882


		2012-08-14T10:57:36+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




