
 

 

UCHWAŁA NR XVI/110/19 

RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Łagiewniki na 2020 rok” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.) Rada Gminy Łagiewniki uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Łagiewniki na 2020 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, określający politykę 

Gminy Łagiewniki wobec problemu bezdomności zwierząt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki: 

D. Szachniewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 7797



Załącznik do uchwały Nr XVI/110/19 

Rady Gminy Łagiewniki 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

PROGRAM 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Łagiewniki na 2020 r. 

1. Celem programu jest: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łagiewniki, 

2) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, 

3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, 

4) edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków spoczywających  

na właścicielach zwierząt, 

5) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2. Podstawa prawna do działań Gminy: 

1) ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), 

2) ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.), 

3) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 2010 ze zm.). 

3. Wykonawcami programu są: 

1) Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, który pełni także funkcję koordynatora działań 

podejmowanych w ramach programu. 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie w ramach zawartej umowy. 

3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt. 

4. Formy działania dotyczące bezdomnych zwierząt: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – współpraca w tym zakresie  

ze schroniskiem „AZYL” w Dzierżoniowie. 

2) dokarmianie wolno żyjących kotów oraz ich opieka poprzez: 

a) poszukiwanie nowych właścicieli, 

b) w ramach wolontariatu, 

c) zakup karmy, 

d) edukację mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania kotów. 

3) stałe odławianie bezdomnych zwierząt. 

4) obligatoryjną sterylizację lub kastrację odłowionych zwierząt. 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

6) usypianie ślepych miotów. 

7) sterylizację lub kastrację zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt  

lub innych osób, pod których opieką pozostają. 

(Zadania określone w pkt 3 - 6 powierzone zostaną Schronisku Bezdomnych Zwierząt „AZYL” 

w Dzierżoniowie, przy czym pkt 6 może być także wykonywany na zlecenie Gminy Łagiewniki przez 

lekarza – Lecznicy Zwierząt w Łagiewnikach oraz pkt. 7). 
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8) w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich (bydła, trzody chlewnej i drobiu) wskazuje się 

gospodarstwo rolne Alicji i Waldemara Tokarskich – Sieniawka 19, 58-210 Łagiewniki (uzgodniono 

z właścicielem gospodarstwa); 

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

będzie każdorazowo zlecane Lecznicy Zwierząt w Łagiewnikach, nie zależnie od godzin jej urzędowania. 

5. Postanowienia końcowe. 

Dla realizacji działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt gmina może udzielać 

stowarzyszeniom i organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt, pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci: 

a) wsparcia finansowego, 

b) udostępnienia lokalu na spotkania otwarte, których tematyką będzie walka z populacją zwierząt 

niechcianych – bezdomnych, 

c) współpracy w pozyskiwaniu środków innych źródeł, 

d) promocji podejmowanych działań, 

e) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej i ogólnopolskiej. 

6. Koszty realizacji programu ponosi Gmina Łagiewniki w wysokości 

1) 35 000,00 zł. (trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) na: 

a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 

b) przetrzymywanie zwierząt w schronisku zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) zapewnienie podstawowej opieki weterynaryjnej, 

d) prowadzenie działań związanych z adopcją zwierząt, 

e) zakup karmy. 

2) 5 000,00 zł. (pięć tysięcy złotych 00/100) na: 

a) sterylizację lub kastrację, 

b) usypianie ślepych miotów, 

c) opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

d) pobyt zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie. 
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