
 

 

UCHWAŁA NR V/50/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU 

z dnia 18 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie miasta i gminy Międzybórz na rok 2019. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 122) Rada Miejska uchwala co następuje: 

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

na terenie miasta i gminy Międzybórz ma rok 2019 r. w brzmieniu w załączniku do uchwały. 

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

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyborzu: 

K. Lemiesz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 marca 2019 r.

Poz. 2002



Załącznik do uchwały Nr V/50/2019 

Rady Miejskiej w Międzyborzu 

z dnia 18 marca 2019 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ NA ROK 2019 

DZIAŁ I. 

Przedmiot, cel i podstawa opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Międzybórz”. 

Rozdział 1. 

Zakres programu 

Zakres niniejszego Programu odpowiada art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122) i obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Międzybórz miejsca w schronisku  

dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez: 

- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

- usypianie ślepych miotów; 

5) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Rozdział 2. 

Cel Programu 

Celem niniejszego programu jest: 

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt; 

- ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt; 

- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i  Gminy Międzybórz; 

- edukacja mieszkańców Miasta i Gminy Międzybórz w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, 

odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji albo kastracji psów i kotów, 

adopcji zwierząt domowych. 

Dział II. 

Odpowiedzialność za działania związanie z realizacją programu 

1) Działania związane z realizacją Programu prowadzą: 

a) Gmina Międzybórz; 

b) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu prowadzone przez Przedsiębiorstwo Komunalne 

Spółka z o.o., ul. K. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz; 

c) Firma DEX-Jolanta Furman, ul. Północna 2, 56-400 Oleśnica 
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2) Funkcję koordynatora działań określonych niniejszym regulaminem pełni pracownik ds. ochrony 

środowiska (tel. 62 785 60 19 wew. 30). 

Dział III. 

Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku 

- Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Międzybórz odbywa się na podstawie 

zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy Międzybórz. Zwierzęta wyłapywane będą poprzez firmę DEX-Jolanta 

Furman , ul. Północna 2, 56-400 Oleśnica z którą Gmina ma zawartą umowę dot. wyłapywania bezdomnych 

zwierząt z terenu Miasta i Gminy Międzybórz i ich transportu w miejsce wskazane lub zaakceptowane przez 

Urząd oraz innych podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia zgodnie z prawem. Wyłapane 

bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Międzybórz zostaną przekazane do Schroniska dla bezdomnych 

zwierząt w Raciborzu prowadzone przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.  ul. K. Adamczyka 10, 

47-400 Racibórz na podstawie zawartej umowy. Ponadto w przypadku braku wolnych miejsc w schronisku 

zwierzęta przebywają w tymczasowym miejscu przetrzymania, które zapewnia firma DEX-Jolanta Furman. 

Wszystkie wyłapane zwierzęta będą znakowane poprzez czipowanie i przebadane weterynaryjne; 

- Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku poprzez 

zamieszczenie zdjęcia wyłapanych zwierząt na stronie internetowej Urzędu ( www.miedzyborz.pl )  

lub prasie lokalnej celem pozyskania nowych właścicieli oraz tablicach ogłoszeń na terenie gminy; 

- Zgłoszenia o rannych zwierzętach przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy Międzybórz  

pod nr telefonu 62 785 61 19. 

Dział IV. 

Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez ich sterylizację lub kastrację, znakowanie i usypianie 

ślepych miotów 

- w celu zapobiegania bezdomności zwierząt przewiduje się kampanię informacyjną dotyczącą 

odpowiedzialności za utrzymanie zwierząt i uświadamianie właścicielem zwierząt o możliwości  

ich oznakowania 

- ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów. Obligatoryjnie schroniska przeprowadzą zabiegi sterylizacji lub kastracji 

zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania  

do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

- sterylizację kotów wolno żyjących należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Międzybórz - wydawanie, 

w zależności od potrzeb, opiekunów kotów wolno żyjących skierowanych na zabiegi sterylizacji i kastracji 

w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Wyłapywaniem kotów wolno żyjących  zapewnia firma DEX-Jolanta 

Furman  oraz zapewni opiekę pooperacyjną. 

- oznakowanie zwierząt wyłapywanych z terenu Miasta i Gminy Międzybórz, a przebywających 

w schroniskach. 

- usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych może nastąpić zgodnie z zasadami określonymi 

w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt i realizowane będzie poprzez zakład 

leczniczy, któremu gmina Międzybórz  zleci dokonanie zabiegów usypiania ślepych miotów. 

Dział V. 

Opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

W Urzędzie Miasta i Gminy Międzybórz będzie prowadzony rejestr społecznych opiekunów, którzy będą 

dokarmiać koty wolno żyjące. Po zgłoszeniu i określeniu lokalizacji przebywania zwierząt przeprowadzony 

zostanie wywiad społeczny i na podstawie uzyskanych informacji Gmina Międzybórz zakupi karmę 

i przekaże ją zarejestrowanym opiekunom  wolno żyjących kotów. 

Dział VI. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

Zwierzęta gospodarskie, które nie posiadają właściciela, a zostały znalezione na terenie Gminy 

Międzybórz będą przekazywane do gospodarstwa rolnego wskazanego umownie posiadającego 
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odpowiednie warunki dla zwierząt prawem dopuszczone (umowa zawarta w dniu 25.05.2012 r. z Panem 

Waldemarem Graczem prowadzący gospodarstwo rolne w Dziesławicach 19, 56-513 Międzybórz). 

Dział VII. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

poprzez współpracę z Przychodnią dla Zwierząt Jerzy Wojciechowski, ul. Kolejowa 4, 56-500 Syców. 

Dział VIII. 

Finansowanie programu 

Program będzie realizowany ze środków finansowych z budżetu Miasta i Gminy Międzybórz (zgodnie 

z ustawą o ochronie zwierząt). W 2019 roku Gmina Międzybórz na realizację Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przeznaczyła środki finansowe 

w wysokości 25 000,00 zł. W ramach tych środków finansowane będą następujące działania: 

·wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna, transport, całodobowa opieka weterynaryjna 

w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych – 

10 000,00 zł; 

·usypianie ślepych miotów, sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów – 200,00 zł; 

·zapewnienie karmy dla kotów wolno żyjących – 150,00 zł; 

·zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Miasta i Gminy Międzybórz – 

350,00 zł; 

·przekazywanie zwierząt do Schroniska – 14 300,00 zł. 
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