
 

 

UCHWAŁA NR 54.VI.2019 

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 6 marca 2019 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  

zwierząt na terenie Jeleniej Góry 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 

uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Jeleniej Góry. 

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Małych Zwierząt zlokalizowane przy 

ul. Spółdzielczej 33a w Jeleniej Górze, prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej sp. z o.o. ul. Wolności 161/163 w Jeleniej Górze, 

2) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Jeleniej Góry. 

§ 3. 1. Celem programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Jeleniej Góry, 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, 

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi, 

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

2. Program obejmuje realizację następujących zadań: 

1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku, 

2) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, 

3) odławianie zwierząt bezdomnych, 

4) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku, 

5) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych, 

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. 
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§ 4. Wykonawcami programu są: Prezydent Miasta w Jeleniej Góry, schronisko, organizacje społeczne, 

których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, społeczni opiekunowie wolno żyjących kotów  

oraz wolontariusze. 

§ 5. 1. Miasto Jelenia Góra zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie  

ich w schronisku. 

2. Zwierzęta nowo przybyłe poddawane są kwarantannie przez okres co najmniej 14 dni. 

3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są leczeniu w schronisku, niezwłocznie po ich przyjęciu. 

4. Zwierzęta bezdomne trafiające do schroniska, w przypadku nieodnalezienia właściciela zwierzęcia,  

są trwale znakowane poprzez podskórne wszczepienie elektronicznych identyfikatorów oraz wprowadzane  

do bazy danych, na potrzeby późniejszej identyfikacji oraz postępowania adopcyjnego. 

§ 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz ograniczenie ich populacji realizowane są poprzez: 

1) udostępnianie mieszkańcom kart sterylizacyjnych, w celu wykonania w wytypowanych gabinetach 

weterynaryjnych, na koszt Miasta, sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów, 

2) pomoc w dokarmianiu wolno żyjących kotów poprzez nieodpłatne wydawanie społecznym opiekunom  

tych zwierząt suchej karmy zakupionej ze środków Miasta. 

§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Jeleniej Góry prowadzi schronisko 

jako działanie o charakterze stałym. 

2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

zwierzę dotąd pozostawało. 

3. Odłowione zwierzęta domowe niezwłocznie przekazuje się do schroniska. 

4. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela, po okresie  

14-dniowej obserwacji, mogą zostać zakwalifikowane do adopcji. 

5. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

§ 8. 1. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, poddawane  

są obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt, których wiek lub stan zdrowia nie pozwala  

na wykonanie zabiegu. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są  przez lekarza weterynarii. 

§ 9. 1. Schronisko poszukuje właścicieli dla zwierząt bezdomnych. 

2. W celu usprawnienia procesu adopcyjnego zwierząt przebywających w schronisku, podejmuje  

się następujące działania: 

1) zamieszczanie na stronie internetowej schroniska i w mediach aktualnych informacji dotyczących zwierząt 

przeznaczonych do adopcji wraz ze zdjęciami i opisem, 

2) promocję adopcji zwierząt ze schroniska poprzez organizowanie dni otwartych schroniska, 

3) prowadzenie akcji edukacyjnych podczas imprez plenerowych i festynów. 

3. Zwierzęta są przekazywane (oddawane do adopcji) osobom, które zapewnią im właściwe warunki 

bytowania, sprawdzane podczas kontroli poadopcyjnych. 

§ 10. 1. Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Usypianie ślepych miotów jest dokonywane w schronisku, w pomieszczeniach do tego przeznaczonych. 

§ 11. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę Gospodarstwa Rolnego ul. Ludowa 5 

w Jeleniej Górze. 
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§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizuje Miasto poprzez przyjmowanie zgłoszeń i niezwłoczne wezwanie na miejsce zdarzenia 

lekarza weterynarii. 

§ 13. 1. Koszty realizacji programu ponosi Miasto Jelenia Góra ze środków własnych budżetu Miasta. 

2. Na realizację programu przewiduje się kwotę 562 000 zł, z tego na: 

1) prowadzenie schroniska oraz inne zadania związane z zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

i wolno żyjącymi kotami  – 502 000 zł, 

2) program skierowany do mieszkańców Jeleniej Góry dotyczący sterylizacji lub kastracji kotów wolno 

żyjących – 30 000 zł, 

3) zakup karmy dla społecznych opiekunów kotów wolno żyjących – 30 000 zł. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

W. Chadży 
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