
 

 

UCHWAŁA NR V/40/19 

RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 

z dnia 21 marca 2019 r. 

w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka 

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

Rada Miejska w Sobótce 

uchwala, co następuje: 

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

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sobótce: 

H. Piwowarska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 marca 2019 r.

Poz. 2083



Załącznik nr 1 do uchwały nr V/40/19 

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 2019 r. 

 

„GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY SOBÓTKA" 

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

na terenie Gminy Sobótka zwany dalej „Programem” ma zastosowanie do zwierząt przebywających na terenie 

gminy Sobótka. 

§ 2. Program obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy miejsca w schronisku dla zwierząt  

oraz wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

2) poszukiwanie dla bezdomnych zwierząt nowych właścicieli; 

3) wyłapywanie bezdomnych zwierząt; 

4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sobótka poprzez ich planową sterylizację 

i kastrację przeprowadzaną w schronisku dla zwierząt; 

5) usypianie ślepych miotów; 

6) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 3. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku zapewnia Fundacja „Zwierzyniec” 

z Wielunia, ul. 18 stycznia 131, prowadząca schronisko w Szczytach, ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn. 

2. Bezdomne, odłowione zwierzęta, przekazywane będą do w/w schroniska dla zwierząt. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt oraz ich transport do schroniska wykonywane będzie przez firmę 

„Hotel dla zwierząt KUBUŚ” z Szymanowa, gm. Kąty Wrocławskie. 

4. Na terenie Gminy Sobótka odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie okresowo, 

w przypadkach interwencyjnych zgłoszeń mieszkańców lub Policji. 

5. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przez osobę uprawnioną, przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu, niestwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz niezadającego  

im cierpienia. 

6. Transport odłowionych bezdomnych zwierząt będzie odbywał się do schroniska dla zwierząt. 

§ 4. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie Gminy Sobótka, w tym poprzez: 

1) umieszczenie informacji o możliwości adopcji zwierzęcia wraz z jego fotografią, na stronach przychodni 

„Załoga Czworonoga” ul. Warszawska 7, Sobótka 

2) współpracę z lokalnymi mediami oraz, w przypadkach koniecznych, umieszczanie w radiu i prasie 

informacji o zwierzętach bezdomnych i możliwości ich adopcji. 

2. W zakresie poszukiwania nowych właścicieli prowadzone jest również współdziałanie z organizacjami 

społecznymi oraz mieszkańcami. 

§ 5. 1. Zadania związane z ograniczaniem populacji zwierząt bezdomnych realizowane będą przez: 

1) sterylizację i kastrację; 

2) usypianie ślepych miotów. 
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§ 6. 1. Gmina Sobótka realizuje obligatoryjną kastrację lub sterylizację zwierząt w schroniskach  

dla zwierząt.  

2. Zabieg kastracji lub sterylizacji dokonuje lekarz weterynarii. 

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić w zakładzie leczniczym dla zwierząt lub schronisku  

dla zwierząt bezdomnych. 

2. Usypianie ślepych miotów dokonuje wyłącznie lekarz weterynarii, na wniosek gminy. 

3. Zabieg usypiania zwierząt przeprowadzany jest w sposób humanitarny. 

4. Zwłoki zwierząt uśpionych będą odpowiednio zabezpieczone do czasu ich zabrania przez podmiot 

zajmujący się transportem i zbieraniem martwych zwierząt do utylizacji, z którym lekarz weterynarii 

wykonujący zabieg powinien mieć zawartą umowę, bądź utylizowane bezpośrednio w schronisku. 

§ 8. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie przez: 

1) zlokalizowanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) zapewnienie dokarmiania wolno żyjących kotów w miejscach ich przebywania przy udziale społecznych 

opiekunów kotów bądź mieszkańców dokarmiających zwierzęta. 

§ 9. Zwierzęta gospodarskie będą przekazywane do gospodarstwa rolnego, które jest własnością rolnika 

z gminy Sobótka, o numerze 023245894 001, który stanowi numer siedziby stada. 

§ 10. 1. Zwierzętom, które uległy zranieniu bądź ucierpiały w wyniku zaistnienia zdarzenia drogowego, 

udzielana będzie pomoc weterynaryjna przez Przychodnię Weterynaryjną „Załoga Czworonoga Agnieszka 

Nowacka” z Sobótki.  

2. Pomoc świadczona będzie całodobowo. 

§ 11. 1. Środki finansowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt 

zarezerwowane są w budżecie gminy na rok 2019, w wysokości 55 000 zł.  

2. Kwotę 55 000 zł, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na: 

1) realizację zadania związanego z całodobową opieką lekarsko-weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi 

w Gminie Sobótka w wysokości 45 000 zł 

2) przekazanie do schroniska i utrzymanie bezdomnych zwierząt w wysokości 5 000 zł 

3) inne zadania w wysokości 5 000 zł 
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