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UCHWAŁA NR VI/28/19
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kowary
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r., poz. 122), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miejskiej Kowary w następującej treści:
§ 2. 1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kowary.
2. Zadania priorytetowe to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) działania edukacyjne.
§ 3. Gmina zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miejskiej Kowary poprzez
umieszczanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla Małych Zwierząt w Jeleniej
Górze, przy ul. Spółdzielczej 33A, 58-500 Jelenia Góra, którego administratorem jest Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
§ 4. 1. Gmina sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi poprzez:
1) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
2) sterylizację i kastrację;
3) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom.
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2. Sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących dokonywać będzie Lecznica dla Zwierząt Michał Rokosz,
Adam Januszkiewicz, ul. Jeleniogórska 8, 58-530 Kowary, na podstawie skierowań na zabiegi kastracji
i sterylizacji wydawanym przez Gminę opiekunom kotów wolno żyjących.
3. Dokarmianie kotów wolno żyjących odbywać się będzie poprzez wydawanie karmy opiekunom
(karmicielom), zarejestrowanym w Urzędzie w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca.
4. Zapewnienie opieki rannym i chorym kotom udzielane będzie w zakresie opieki weterynaryjnej przez
Lecznicę dla Zwierząt Michał Rokosz, Adam Januszkiewicz, ul. Jeleniogórska 8, 58-530 Kowary.
§ 5. 1. Bezdomne zwierzęta, przebywające w granicach administracyjnych Gminy, odławiane będą przez
Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze, przy ul. Spółdzielczej 33A, 58-500 Jelenia Góra, którego
administratorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Zwierzęta
będą odławiane przez w/w podmiot po uprzednim stwierdzeniu takiej konieczności przez pracownika gminy.
2. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka zostanie odłowione i przekazane na obserwację
weterynaryjną;
3. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób:
1) stały – w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności
chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa, po ustaleniu miejsca przebywania zwierzęcia;
2) okresowy – w odniesieniu do większych obszarów Gminy w miarę potrzeb,
4. Termin okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt, granice terenu, na którym będą
one wyłapywane, adres miejsca tymczasowego przetrzymywania oraz podmiot wykonujący wyłapywanie,
każdorazowo będzie podany, co najmniej z 21 - dniowym wyprzedzeniem do publicznej wiadomości.
§ 6. 1. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje Schronisko dla Małych Zwierząt
w Jeleniej Górze.
2. Gmina realizuje również obligatoryjną sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących przy udziale
Lecznicy dla Zwierząt Michał Rokosz, Adam Januszkiewicz, ul. Jeleniogórska 8, 58-530 Kowary.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko dla Małych Zwierząt
w Jeleniej Górze, poprzez przekazanie zwierząt przebywających w schronisku do adopcji osobom
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
§ 8. Usypianie ślepych miotów realizuje Lecznica dla Zwierząt Michał Rokosz, Adam Januszkiewicz,
ul. Jeleniogórska 8, 58-530 Kowary.
§ 9. Gospodarstwo rolne w Kowarach przy ul. Uroczej 7, przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym
zwierzętom gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje Lecznica dla Zwierząt Michał Rokosz, Adam Januszkiewicz, ul. Jeleniogórska 8,
58-530 Kowary.
§ 11. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa
w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt realizowane jest przez:
1) zachęcanie nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu Gminy do włączania treści programowych z dziedziny
ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz standardami
opieki nad zwierzętami;
2) współpraca z istniejącymi organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności
w tego typu organizacjach.
§ 12. 1. Gmina stosuje dopłaty do zabiegów sterylizacji psów (suk) dla właścicieli.
2. Dofinansowanie kosztów zabiegu przysługuje właścicielom zwierząt domowych (psów), którzy
zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Kowary.
3. Właściciel psa może skorzystać z dofinansowania jeżeli posiada aktualną książeczkę zdrowia psa.
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4. Dofinansowanie przysługuje właścicielom psów (suk) w ilości maksymalnie 1 szt. rocznie.
§ 13. 1. Rada Miejska w Kowarach ustala w budżecie Miasta Kowary corocznie wysokość środków
przeznaczonych na realizację Programu.
2. Na realizację Programu na rok 2019 planuje się kwotę 66.000,00 zł, przeznaczoną na:
1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizację lub kastrację kotów, usypianie ślepych miotów,
znakowanie kotów wolno żyjących, dopłata do sterylizacji suk dla właścicieli – 9.400,00 zł, dokarmianie
kotów wolnożyjących - 200,00 zł;
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych, tj. umowę z zakładem
weterynaryjnym – 44.400,00 zł;
3) pozostałe zadania realizowane w ramach Programu przez schronisko dla zwierząt – 12.000,00 zł;
4) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy, tj. za zapewnienie miejsca
i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Gminy, przez gospodarstwo rolne, o którym
mowa w § 9 ust. 1, przewiduje się kwotę 30,00 zł/szt./na dzień.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.
§ 15. Traci moc uchwała nr XLV/242/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 marca 2018 r.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowarach:
M. Michella

