
 

 

UCHWAŁA NR XXII/110/2012 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 27 lutego 2012 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania bezdomności oraz opieki  

nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Głuszyca” 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N10.4131.210.2012.AS2 z dnia 9 sierpnia 2012 r. do WSA we Wro-

cławiu na § 3 uchwały, § 3 ust. 2 i 4 załącznika do uchwały oraz załącznika nr 1 do „Programu przeciwdziała-

nia bezdomności oraz opieki na bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Głuszyca”) 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 

roku Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

w związku z art. 11a ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 106,  

poz. 1002 ze zm.) Rada Miejska Głuszycy uchwa-

la, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Gminny program przeciwdzia-

łania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwie-

rzętami na terenie Gminy Głuszyca, w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głuszycy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Grzegorz Pieroń 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 sierpnia 2012 r.

Poz. 2883



Załącznik do uchwały nr XXII 

110/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy  

z dnia 27 lutego 2012 r. 

 

PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA  BEZDOMNOŚCI  ORAZ  OPIEKI  NAD BEZDOMNYMI  

ZWIERZĘTAMI  NA TERENIE  GMINY GŁUSZYCA 

 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1 1. Program ma zastosowanie do wszystkich 
bezdomnych zwierząt domowych, a w szczególności 
do psów i kotów przebywających w administracyj-
nych granicach Gminy Głuszyca. 

2. Program pomocy bezdomnym zwierzętom 
domowym oraz zapobieganie bezdomności psów 
i kotów obejmuje: 
a) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym  

z terenu Głuszycy; 
b) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu bezdom-

nych zwierząt;  
c) edukację społeczeństwa w zakresie zasad humani-

tarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków 
spoczywających na właścicielach zwierząt domo-
wych, szczególnie psów i kotów. 

II. Pomoc bezdomnym zwierzętom. 

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
realizowane będzie poprzez: 

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowa-
dzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie 
będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zbiera-
nych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 

2. Zbieranie z terenu Głuszycy zwierząt bezdom-
nych, zagubionych, wałęsających się, pozostających 
bez właściciela i umieszczenia ich w schronisku. 

3. Możliwość uzyskania w Urzędzie Miejskim  
w Głuszycy w godzinach pracy pomocy  i interwencji  
w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwie-
rzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania 
pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym 
w wypadkach komunikacyjnych,  których właścicieli 
nie ustalono, przyjmowanie zgłoszeń o błąkających 
się zwierzętach itp., możliwość czasowego przecho-
wywania zwierząt gospodarskich we wskazanym go-
spodarstwie rolnym.  

4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla psów 
i kotów − akcja adopcyjna dla bezdomnych zwierząt  
z terenu Gminy − stworzenie elektronicznej bazy danych 
na stronie internetowej  oraz umieszczanie zdjęć i infor-
macji dotyczących wyłapanych zwierząt na tej stronie 
oraz na tablicach ogłoszeń w mieście i sołectwach; 

5. Zapewnienie opieki w tym dokarmianie więk-
szych skupisk kotów (kocie gniazda) wolno żyjących 
na terenie miasta. 

§ 3. Zmniejszanie populacji zwierząt bezdom-
nych poprzez:   

1. Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji  

i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod 

tymczasową opieką Miasta przed przekazaniem ich 

nowym właścicielom. 

2. Koszty sterylizacji psów i kotów − samic po-

siadających swych właścicieli w 50% pokrywane będą 

przez Gminę na następujących zasadach: 

a) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom 

Gminy Głuszyca do zwierząt stanowiących ich wła-

sność, którzy przedstawią dowód szczepienia prze-

ciw wściekliźnie i złożą pisemne oświadczenie o wo-

li dokonania sterylizacji oraz partycypacji w kosztach 

tego zabiegu (załącznik nr 1 do niniejszego progra-

mu); 

b) zabiegi sterylizacji dokonywane będą przez lekarza 

weterynarii, z którym Gmina zawrze stosowną umo-

wę; 

c) bezpośrednio po wykonaniu sterylizacji właściciel 

wnosi opłatę w wysokości 50% kosztów zabiegu; 

d) pozostałe 50% reguluje Gmina na podstawie 

wystawionego rachunku na zasadach określonych  

w umowie; 

e) dofinansowanie w przysługuje właścicielowi 

zwierząt w ilości 1 szt. w ciągu roku;  

3. Współpracę ze społecznymi opiekunami kotów 

wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrod-

czości, usypianie ślepych miotów i sterylizacje na 

koszt Miasta do wyczerpania  środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w danym roku; 

4. Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych 

miotów właścicielom kotek i suk pod warunkiem na-

tychmiastowej ich sterylizacji na koszt właściciela lub 

Miasta dla osób które złożą stosowne zaświadczenie  

o niskich dochodach do wyczerpania środków finan-

sowych przeznaczonych na ten cel w danym roku; 

5. Ograniczenie rozrodczości większych skupisk 

kotów (kocie gniazda) wolno żyjących na terenie miasta. 

Bezdomne kotki które nie będą kierowane do schroni-

ska,  będą wyłapywane i przewożone do lecznicy wete-

rynaryjnej przez tzw.: opiekunów społecznych, zarząd-

ców i administratorów nieruchomości i poddane zabie-

gowi sterylizacji  po uzyskaniu skierowania (załącznik 

nr 2 do programu), wydanego przez tut. Urząd − Referat 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; następnie 

wypuszczane na wolność w miejscu złapania lub oddane 

do adopcji. 

III. Edukacja 

§ 4. Edukacja mieszkańców Gminy Głuszyca w 

zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizo-

wana będzie poprzez: 

1. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie 

opieki nad zwierzętami i humanitarnego  traktowania 

zwierząt. 

2. Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przed-

szkolu świetlicach wiejskich na terenie Gminy Głu-

szyca do włączenia do treści programowych w dzie-
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dzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych  

z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych 

oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą 

ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację  

i kastrację. 

3. Współpracę z istniejącymi organizacjami po-

zarządowymi, których statutowym celem jest  ochrona 

zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do 

aktywizacji mieszkańców Miasta w ramach działalno-

ści w tego typu organizacjach. 

4. Organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla 

młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego 

traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, 

we współpracy z zainteresowanymi organizacjami 

pozarządowymi i instytucjami. 

5. Przypominanie o obowiązkach właścicieli 

utrzymujących zwierzęta domowe, a wynikających 

z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na tere-

nie Miasta Głuszyca (uchwała nr XXXIX/206/2006  

z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzy-

mania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 

Głuszyca). 

 

§ 5. Źródła finansowania realizacji programu: 

Na realizację programu przeznacza się środki finan-

sowe w wysokości jak w załączniku nr 3 do progra-

mu. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6. 1. Dla realizacji działań dotyczących ograni-

czenia bezdomności zwierząt domowych Gmina  mo-

że udzielać organizacjom społecznym, których statu-

towym celem działania jest przeciwdziałanie bezdom-

ności zwierząt, pomocy w różnych formach, w szcze-

gólności w postaci: 

a) wsparcia finansowego; 

b) udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania 

otwarte, których tematyką będzie walka z nad po-

pulacją zwierząt niechcianych; 

c) współpracy w pozyskiwaniu środków z innych 

źródeł; promocji podejmowanych działań,  

a zwłaszcza w środkach miejscowego przekazu; 

d) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy 

w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodo-

wej. 
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