
UCHWAŁA NR V/44/2019
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Świdnica w 2019 r."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 122 z późn. zm.) Rada Gminy Świdnica uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Świdnica w 2019 r " w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica:
R. Adamska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 marca 2019 r.

Poz. 1931



Załącznik nr 1 do  

Uchwały Nr V/44/2019 r. 

Rady Gminy Świdnica 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

 

"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Świdnica na 2019 rok." 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. "Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Świdnica”, zwany dalej „Programem”, objęte są zwierzęta bezdomne a w szczególności 

psy i koty wolno żyjące oraz zwierzęta gospodarskie, przebywające w granicach administracyjnych 

Gminy Świdnica.   

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:  

1. Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Świdnica jednostkę organizacyjną, przy 

pomocy, której Wójt Gminy wykonuje zadania; 

2. schronisku — należy przez to rozumieć schronisko uczestniczące w realizacji "Programu" na 

podstawie umowy zawartej z Gminą Świdnica;  

3. gospodarstwie rolnym- należy przez to rozumieć gospodarstwo, które zapewni miejsce, wyżywienie 

i opiekę zwierzętom gospodarskim; 

4. zwierzętach bezdomnych — rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które 

uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich 

właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 

5. zwierzętach domowych — rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 

w charakterze jego towarzysza; 

6. kotach wolno żyjących- należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione, żyjące w warunkach 

niezależnych od człowieka; koty wolno żyjące nie są ze swej istoty utrzymywane przez człowieka, 

a jedynie wspomagane; 

7. lecznicy weterynaryjnej- należy przez to rozumieć lecznicę uczestniczącą w realizacji "Programu" 

na podstawie umowy zawartej z Gminą Świdnica; 

8. opiekunie społecznym - należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem 

lub zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Świdnica. 

§ 3. Celem "Programu" jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Świdnica, poprzez: 

1. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich obligatoryjną sterylizację lub kastrację 

w schronisku dla zwierząt.  
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2. odławianie i zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom 

w schronisku dla zwierząt; 

3. rejestrację i elektroniczne znakowanie psów, zwane popularnie czipowaniem zwierząt 

przebywających w schronisku; 

4. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym w sytuacji zagrożenia życia kotów wolno 

żyjących z powodu braku pożywienia ich dokarmianie; 

6. ograniczenie populacji kotów wolno żyjących poprzez ich kastrację lub sterylizację; 

7. usypianie ślepych miotów; 

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

zwierząt; 

9. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

10. edukację mieszkańców Gminy Świdnica w zakresie opieki nad zwierzętami. 

§ 4. Działania związane z realizacją programu prowadzą: 

1. Wójt Gminy Świdnica, za pośrednictwem Działu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pełniący 

funkcję koordynatora „Programu”; 

2. Fundacja "Mam Pomysł" będąca operatorem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy ul. 

Pogodna 3, na podstawie i na warunkach określonych w umowie zawartej z Gminą Świdnica; 

3. Lecznica weterynaryjna Bartosz Podczasiak, ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy, na podstawie 

i na warunkach określonych w umowie zawartej z Gminą Świdnica; 

4. organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt; 

5. opiekunowie społeczni; funkcje opiekuna społecznego pełni osoba fizyczna, która złoży deklarację 

w Urzędzie Gminy Świdnica; wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do „Programu”. 

 

 

Rozdział II 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

§5. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt będzie realizowane wg. następujących zasad: 

1. bezdomne zwierzęta będzie odławiała i przewoziła do swojej placówki Fundacja "Mam Pomysł”, 

będąca operatorem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy, gdzie będą poddawane 

zabiegom sterylizacji i kastracji; 

2. koty wolno żyjące będą poddawane sterylizacji i kastracji w placówkach weterynaryjnych; działania 

te będą prowadzone na przestrzeni całego roku 2019; Po wykonaniu zabiegu koty wolno żyjące będą 

wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub w uzasadnionych przypadkach 

umieszczane  

w schronisku lub oddawane do adopcji przez schronisko i organizacje społeczne; wzór wniosku 

o skierowanie na zabieg sterylizacji/kastracji stanowi załącznik nr 2 do „Programu”. 

3. usypianie ślepych miotów będzie prowadzone przez lecznicę weterynaryjną, na podstawie i na 

warunkach określonych w umowie zawartej z Gminą Świdnica. 
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Rozdział III  

Opieka nad zwierzętami. 

§ 6. 1. Zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom w tym zwierzętom gospodarskim, realizują: 

1) Fundacja „Mam Pomysł”, będąca operatorem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Świdnicy, na podstawie i na warunkach określonych w umowie zawartej z Gminą Świdnica;  

2) Lecznica weterynaryjna, na podstawie i na warunkach określonych w umowie zawartej 

z Gminą Świdnica; 

3) Dział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świdnica poprzez współpracę 

z gospodarstwem rolnym z terenu Gminy Świdnica, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich tj.: Gospodarstwo Rolne Pani Beaty Betka w Mokrzeszowie nr 78. 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi „a w sytuacji zagrożenia życia kotów wolno 

żyjących z powodu braku pożywienia, ich dokarmianie, realizuje Urząd Gminy w Świdnicy 

poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy zainteresowanym osobom i społecznym opiekunom kotów wolno 

żyjących, 

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących w ramach współpracy 

z lecznicą weterynaryjną, 

3) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące. 

3. Rejestrację i elektroniczne znakowanie psów przebywających w schronisku, zwane popularnie 

czipowaniem, będzie prowadziła Fundacja „Mam Pomysł” będąca operatorem Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy. 

4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizują: Lecznica weterynaryjna oraz Fundacja "Mam Pomysł", będąca operatorem 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy, na podstawie i na warunkach umowy zawartej 

z Gminą Świdnica. 

 

Rozdział IV 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1. Fundacja „Mam Pomysł”, będąca operatorem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy, 

poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawanie do adopcji 

zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

2. organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych. 

Rozdział V 

Działania edukacyjne 

§ 8. Wójt Gminy Świdnica w ramach „Programu” będzie prowadził we współpracy z placówkami 

oświatowymi i organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie 

odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania 

sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 
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Rozdział VI 

Koszty realizacji zadań 

§ 9. Środki na realizację zadań wynikających z „Programu” zabezpieczone są w budżecie Gminy 

Świdnica w Dziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2019. Preliminarz wydatków 

budżetowych Gminy Świdnica na realizację „Programu” stanowi załącznik nr 4. 
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Załącznik nr 1 do „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Świdnica w 2019 r.” 

 

Świdnica, dnia …....................... 

 

 

                                            Urząd Gminy Świdnica 

ul. Głowackiego 4 

58-100 Świdnica  

 

 

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT 

w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt 

na terenie Gminy Świdnica w 2019 r.” 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA 

SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT 

 

 

 

ADRES  

ZAMIESZKANIA, 

NUMER TELEFONU 

 

 

 

Gatunek zwierząt objętych opieką 

oraz ich liczba i płeć 

 

 

 

Miejsce przebywania zwierząt 

 

 

 

Forma udzielanej zwierzętom 

opieki 

 

 

 

 

  

Informacje dodatkowe 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych we wniosku dla potrzeb wynikających 

z realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdnica (zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

 

 

                                      ................................................................................ 

                                                    podpis opiekuna społecznego zwierząt 
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Załącznik nr 2 do „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt 

na terenie Gminy Świdnica w 2019 r.” 

 

                                                                                                   Świdnica, dnia …................. 

 

                                              Urząd Gminy Świdnica 

ul. Głowackiego 4 

58-100 Świdnica  

 

 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG 

STERYLIZACJI/KASTRACJI* LUB UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU* 

w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt 

na terenie Gminy Świdnica w 2019 r.” 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA 

JEDNOSTKI ZGŁASZAJĄCEJ 

 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBA 

NUMER TELEFONU 

 

 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu [szt.] 

 

 

 

Rodzaj zabiegu:  

sterylizacja* [szt.], kastracja* [szt.] 

uśpienie ślepego miotu* [szt.] 

 

 

 

Miejsce przebywania zwierząt 

 

  

Informacje dodatkowe 

 

/gatunek zwierzęcia, przyczyna uśpienia ślepego 

miotu itp./ 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych we wniosku dla potrzeb wynikających 

z realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdnica (zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

 

/* niepotrzebne skreślić/ 

                                     ............................................................................... 

                                          podpis Wnioskodawcy 
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Załącznik nr 3 do „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Świdnica w 2019 r.” 

         

      

                                                                                 Świdnica, dnia …................. 

 

                                                     

                                                          Placówka Weterynaryjna 

         ............................................... 

         ............................................... 

 

 

SKIEROWANIE 

NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* LUB UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU* 

w ramach “Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdnica” 

 

Niniejszym kieruję koty/psy* zgłoszone przez: …......................................... 

 

............................................................................................................................ 

na zabieg sterylizacji/kastracji* lub uśpienie ślepego miotu* 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: ................................szt. 

Rodzaj zabiegu: sterylizacja*: ............................... szt. 

kastracja*: ............................... szt. 

uśpienie ślepego miotu*: ............................... szt. 

 

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez: …................................................... 

 

….......................................................................................................................... 

 

Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji wolno żyjące koty zostaną wypuszczone  

w miejscu ich pochwycenia 

 

 

                                                                                             .................................................... 
podpis przedstawiciela 

Urzędu Gminy Świdnica 

wydającego skierowanie 
 

 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji* koty są kotami 

wolno żyjącymi. 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu uśpienia ślepy/e miot/mioty* pochodzą od 

zwierząt bezdomnych/ kotów wolno żyjących*. 

 

 

 

                                                        ........................................................................ 

                                                                            podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Świdnica w 2019 r.” 

 

 

 

PRELIMINARZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ŚWIDNICA NA REALIZACJĘ 

PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA W 2019 ROKU 

JEDNOSTKA 

REALIZUJĄCA 

ZADANIA ŚRODKI 

FINANSOWE 

 Dział Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska 
• zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim poprzez 

nawiązanie współpracy z gospodarstwem rolnym z terenu 

Gminy Świdnica, 

• zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

w ramach zawartej umowy z placówką weterynaryjną, 

• sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów 

i leczenie w ramach zawartej umowy z placówką 

weterynaryjną (koty wolno żyjące, zwierzęta bezdomne), 

• podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno 

żyjących, w tym ich dokarmianie, 

• zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez 

zawarcie umowy ze schroniskiem,  

• działania informacyjno-edukacyjne. 

 

 

 

 

24 421,00 zł 

Fundacja „Mam 

Pomysł” Schronisko dla 

Zwierząt w Świdnicy, 

ul. Pogodna 3 

58-100 Świdnica 

 

• wyłapywanie i transport zwierząt, na zlecenie Gminy, 

i przyjęcie do schroniska w terminie nieprzekraczalnym 

48 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia, 

• przetrzymywanie zwierząt w schronisku zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

• zapewnienie zwierzętom podstawowej opieki 

weterynaryjnej (szczepienia, profilaktyka pasożytnicza, 

sterylizacja/kastracja), 

• prowadzenie działań związanych z adopcją zwierząt 

w celu zapewnienia miejsc do przetrzymywania nowo 

zgłoszonych zwierząt, 

• administrowanie obiektem schroniska; 

• znakowanie psów przebywających w schronisku. 

 

 

 

 

75 000,00 zł 
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