
UCHWAŁA NR VI/62/19
RADY GMINY PODGÓRZYN

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Podgórzyn

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1840 z póź. zm.) Rada Gminy Podgórzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Podgórzyn stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podgórzyn.

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

Przewodniczący Rady Gminy Podgórzyn:
B. Polaczek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 marca 2019 r.

Poz. 1846



   Załącznik do Uchwały Nr VI/62/19  

     Rady Gminy Podgórzyn 

   z dnia 28.02.2019 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Podgórzyn. 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Ilekroć w Uchwale jest mowa o Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Małych Zwierząt 

w Jelenie Górze ul. Spółdzielcza 33a. 

 

Rozdział 2 

Cel i zadania programu 

 

§ 2 

Program ma za zadanie zapobieganie bezdomności zwierząt oraz ustanowienie warunków 

dotyczących opieki na zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Podgórzyn. 

Zadania priorytetowe Programu 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 schronisku 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 przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 

9) edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

 

Rozdział 3 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

 

§ 4 

1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt realizowane 

jest przez: 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1846



1) Schronisko ; 

2) Gminę poprzez: 

a) wydawanie, w zależności od potrzeb, opiekunom kotów wolno żyjących skierowań na 

zabiegi sterylizacji i kastracji ; 

b) prowadzenie akcji zachęcających właścicieli zwierząt, a w szczególności psów i kotów 

do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji; 

c)  organizacje społeczne prowadzące akcje zachęcające właścicieli zwierząt do 

wykonywania sterylizacji i kastracji psów i kotów. 

2. Schronisko, w odniesieniu do zwierząt przyjmowanych z terenu Gminy Podgórzyn na podstawie 

podpisanej umowy, przeprowadza obligatoryjnie ich sterylizację lub kastrację. 

 

§ 5 

Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: Schronisko  oraz  Lecznica Weterynaryjna OSTOJA w 

Jeleniej Górze. 

 

Rozdział 4 

Opieka nad zwierzętami 

 

§ 6 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Podgórzyn realizują: 

1) Schronisko poprzez przyjmowanie domowych zwierząt bezdomnych, dostarczanych do 

Schroniska przez mieszkańców i Wójta – za pośrednictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze. 

2) Gospodarstwo rolne : Ścięgny nr 40, 58-535 Miłków, dla zwierząt gospodarskich . 

 

 

§ 7 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli. 

2. Wójt poprzez promocję adopcji zwierząt. 

 

§ 8 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Podgórzyn realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze, bezdomne 

zwierzęta będą odławiane i przewożone do schroniska albo gospodarstwa rolnego.  

 

 

§ 9 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizują: 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 1846



1) Lecznica Weterynaryjna OSTOJA Michał Skurniak Jelenia Góra ul. Wiejska – na drogach 

będących w zarządzie gminy Podgórzyn. 

2) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku. 

 

§ 10 

1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie administracyjnym gminy realizuje się przy 

współpracy Gminy z organizacjami społecznymi oraz społecznymi opiekunami. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust.1, obejmuje: 

1) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów, 

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom. 

 

Rozdział 5 

Edukacja mieszkańców 

 

§ 11 

Działania edukacyjne w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz adopcji bezdomnych zwierząt prowadzi Gmina 

we współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi 

zwierzętami. 

 

Rozdział 6 

Finansowanie Programu 

 

§ 12 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 

Gminy Podgórzyn, 

2. Wskazuje się wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wskazanych w 

Programie w wysokości 50 000,00 zł . 

3. Sposób wydatkowania środków, o których mowa w § 12 ust.2, przedstawia się następująco: 

1) Na realizację zadań związanych z Programem, przez Schronisko dla Małych Zwierząt w 

Jeleniej Górze ( umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Jeleniej 

Górze) – 37 800,12 zł 

2)  Na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt ( umowa z Lecznicą Weterynaryjną OSTOJA w Jeleniej Górze przy ul. 

Wiejskiej ) – 7 000,00 zł 

3)  na realizację pozostałych zadań Programu – 5.199,88 zł 
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