
 

 

UCHWAŁA NR V/36/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Pieszyce w 2019 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 

z późn. z m.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21sierpnia 1999 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 

Rada Miejska w Pieszycach uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Pieszyce w 2019 r. stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy  Pieszyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieszycach: 

R. Kondrat

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 marca 2019 r.

Poz. 1930



Załącznik do uchwały Nr V/36/2019 

Rady Miejskiej w Pieszycach 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Pieszyce w 2019 r. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, 

w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  

§ 1. Cele oraz wykonawcy programu:  

1. Celami programu są:  

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy Pieszyce. 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 

2. Wykonawcami programu  są: 

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów, będące podmiotem 

prowadzącym Schronisko dla Zwierząt w  Dzierżoniowie, z którym Gmina Pieszyce podpisała umowę  

na zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Pieszyce w 2019 r. 

2) Gmina Pieszyce za pośrednictwem wskazanej przez Burmistrza Pieszyc osoby pełniącej funkcje 

koordynatora działań. 

§ 2. Realizacja założonych celów.  

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. 

Opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pieszyce zapewniają: 

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” poprzez: 

- odławianie i przetrzymywanie zwierząt bezdomnych w prowadzonym schronisku dla zwierząt. 

- objęcie opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie im właściwych warunków 

bytowania i opieki weterynaryjnej. 

- poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku.  

- prowadzenie sterylizacji lub kastracji psów przekazywanych do adopcji. 

2) Gmina Pieszyce poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce zwierzętom 

gospodarskim. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.  

W celu zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami przewiduje się: 

1) zagwarantowanie pokarmu wolno żyjącym kotom. 

2) zmniejszenie populacji poprzez wykonywanie przez lekarza weterynarii, na zlecenie gminy, zabiegów 

sterylizacji lub kastracji. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt.   

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”, na podstawie zawartej z Gminą Pieszyce umowy, realizuje 

odławianie bezdomnych zwierząt. Odłowione zwierzęta umieszczane będą w prowadzonym przez 

Stowarzyszenie schronisku. 

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt. 

Zabiegi sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt realizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 

„AZYL”. Zabiegi będą wykonywane przed przekazaniem zwierząt nowym właścicielom, z wyłączeniem 

tych zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów. 
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5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

Działania zmierzające do pozyskania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będą realizowane 

przez: 

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” poprzez umieszczanie na stronie internetowej schroniska 

ogłoszeń o zwierzętach przeznaczonych do adopcji. 

2) Gminę Pieszyce poprzez  promowanie adopcji zwierząt trafiających do schroniska oraz umieszczanie 

ogłoszeń o adopcji na stronie internetowej Urzędu Miasta Pieszyce i w lokalnej gazecie. 

6. Usypianie ślepych miotów. 

Usypianie ślepych miotów zwierząt, na zlecenie gminy,  przez lekarza weterynarii z Przychodni 

Weterynaryjnej „AAWET” ul. Brzegowa 81d, 58-200 Dzierżoniów. 

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

W celu zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Pieszyce wskazuje  

się gospodarstwo rolne Pana Ireneusza Stanika, ul. Nadbrzeżna 22, 58-250 Pieszyce. 

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt.   

W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt całodobową opiekę weterynaryjną 

zapewnia Przychodnia Weterynaryjna „AAWET” ul. Brzegowa 81d, 58-200 Dzierżoniów. 

§ 3. Realizacja Programu  

1. Program realizowany będzie z funduszy Gminy Pieszyce zapisanych w budżecie na rok 2019 w dziale 

Administracja Publiczna w kwocie 29.000 zł. (Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Pieszyce nr III/18/2018 

z dnia 28 grudnia 2019 r.) 

2. Sposób wydatkowania środków: 

- 20.000 zł. na realizację zadania odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku. 

- 3.000 zł opłata za leczenie bezdomnych zwierząt w tym sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów. 

- 6.000 zł. zakup karmy dla bezdomnych zwierząt. 
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