
 

 

UCHWAŁA NR VII/79/19 

RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 26 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Strzelin w 2019 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 506) w zw. z art. 11 ust. 1 i art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.), Rada Miejska Strzelina uchwala co następuje:  

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

na terenie Gminy Strzelin w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Strzelina: 

E. Kasprzyszak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 2283



Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/79/19 

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 marca 2019 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Strzelin w 2019 roku. 

WPROWADZENIE 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 

poszanowanie, ochronę i opiekę.” (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz. U. 

z 2019 r. poz. 122 z późn. zm., dalej zwana „ustawą o ochronie zwierząt”). 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską Strzelina uchwały w przedmiocie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelin w 2019 

roku” jest art. 11a ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt. Program ma zastosowanie  

do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt 

gospodarskich. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1. niekontrolowane rozmnażanie; 

2. porzucanie zwierząt przez właścicieli; 

3. ucieczki zwierząt; 

4. łatwość pozyskiwania zwierząt; 

5. panujące mody na dane rasy zwierząt; 

6. brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 

uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt to norma we wszystkich 

cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna z głównych metod zapobiegania bezdomności 

zwierząt.   

Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu  

miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są 

zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stworzyć im warunki 

bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.  

Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do ograniczenia liczby 

bezdomnych zwierząt, trafiających pod opiekę Schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz realizacji 

planu sterylizacji lub kastracji zwierząt przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych 

osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, bądź jednostkę organizacyjną, 

przy pomocy której Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin wykonuje zadania na podstawie Programu; 

2) Wydziale – należy przez to rozumieć właściwy Wydział zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta 

i Gminy Strzelin – Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie; 

3) Schronisku - należy przez to rozumieć  Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie,  

ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów, z którym Gmina Strzelin podpisała stosowną umowę; 
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4) Zakładzie leczniczym – należy przez to rozumieć Przychodnię weterynaryjną S.C. Miranda Grochalska, 

Witold Bensz, Tomasz Baran, pod adresem: ul. Floriana 6, 57-100 Strzelin, z którymi to osobami 

prowadzącymi lecznicę weterynaryjną Gmina Strzelin podpisała stosowną umowę; 

5) Fundacja św. Huberta – należy przez to rozumieć Fundację św. Huberta; Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji 

Dzikich Zwierząt, pod adresem Wyszonowice 36B 57-120 Wiązów, z którą Gmina Strzelin podpisała 

stosowną umowę; 

6) Organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Oddział 

w Strzelinie, ul. Mickiewicza 8, 57-100 Strzelin; 

7) Gospodarstwie rolnym zapewniającym miejsce dla zwierząt  gospodarskich – należy przez to rozumieć 

gospodarstwo położone we wsi Dankowice 8; 

8) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelin w 2019 roku. 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, za pośrednictwem Wydziału. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) na poziomie Gminy Strzelin – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, za pośrednictwem Wydziału; 

2) Schronisko; 

3) Zakład Leczniczy; 

4) Organizacja pozarządowa, której celem statutowym jest ochrona zwierząt, działająca na terenie Gminy 

Strzelin i ściśle współpracująca z Urzędem  Miasta i Gminy w Strzelinie; 

5) Fundacja św. Huberta. 

Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelin oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt, w szczególności 

psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów; 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Strzelin; 

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

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) odławianie bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

7) edukacja mieszkańców Gminy Strzelin w zakresie opieki nad zwierzętami; 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

9) realizacja planu sterylizacji lub kastracji zwierząt (psów i kotów) w Gminie Strzelin przy pełnym 

poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 

Rozdział 3. 

OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt, w szczególności 

psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów realizują: 

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji, z wyjątkiem zwierząt, 

u których istnieją przeciwwskazania  do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 
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2) Wydział poprzez wydawanie opiekunom społecznym kotów i psów wolno żyjących (karmicielom) 

skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów dokonywane w Zakładzie 

Leczniczym. 

3) Opiekun społeczny kota zobowiązany jest do odebrania zwierzęcia w wyznaczonym przez lekarza 

weterynarii terminie oraz zapewnienia odpowiedniej opieki pooperacyjnej - pod rygorem nie otrzymania 

następnych skierowań. 

Rozdział 4. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Strzelin realizują: 

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt na podstawie zgłoszenia; 

2) Gospodarstwo rolne, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich; 

3) Organizacja pozarządowa współpracująca z Gminą Strzelin poprzez realizację zadań publicznych, 

obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zgłoszenia mieszkańców lub organizacji społecznych odnośnie bezdomnych zwierząt będzie 

przyjmować Straż Miejska, która w razie konieczności sprawdzi czy zwierzę ma wszczepiony elektroniczny 

chip, przeprowadzi wywiad środowiskowy, a jeżeli nie uda się ustalić właściciela zwierzęcia, niezwłocznie 

powiadomi Schronisko lub zabezpieczy zwierzę do czasu przyjazdu pracownika Schroniska. 

§ 6. Sprawowanie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Wydział 

poprzez: 

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom zwierząt wolno żyjących, którzy zarejestrowani  

są w organizacji pozarządowej współpracującej z Gminą  Strzelin; 

b) podejmowanie interwencji w sprawach zwierząt wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych; 

c) realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami wolno żyjącymi. 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania; 

2) Wydział poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych, zamieszczając ogłoszenia dotyczące 

adopcji na stronie www.strzelin.pl, na profilu facebook Gminy Strzelin oraz w lokalnej prasie. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów realizują: 

1) Schronisko poprzez  dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów przez  uprawnionego lekarza 

weterynarii; 

2) Wydział poprzez wydawanie skierowań na zabiegi  usypiania ślepych miotów dokonywane w Zakładzie 

Leczniczym. 

§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelin odbywa się w sposób stały, a realizują je: 

1) Schronisko, na podstawie umowy  podpisanej z Gminą Strzelin; 

2) Gospodarstwo rolne, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2) Programu, do którego przewożone są zwierzęta 

gospodarskie na podstawie umowy  zawartej przez Gminę Strzelin z właścicielem gospodarstwa; 

3) W przypadkach kiedy zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi i zwierząt, Straż Miejska umieszcza  

je w bezpiecznym miejscu do czasu przyjazdu służb schroniska, w którym zapewnione zostało miejsce  

dla zwierzęcia. 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizuje Gmina Strzelin poprzez zawarcie umowy z Fundacją św. Huberta w zakresie opieki 

weterynaryjnej, którą wykonywać będzie Przychodnia Weterynaryjna Ziębice z siedzibą w Ziębicach 

ul. Wojska Polskiego 10A 57-220 Ziębice, która współpracuje z Fundacją. 
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§ 11. Elektroniczne znakowanie zwierząt (czipowanie) realizuje Gmina Strzelin poprzez bezpłatne 

czipowanie psów we współpracy z lekarzami weterynarii. Wykaz gabinetów weterynaryjnych, które wykonują 

usługi elektrycznego znakowania psów Burmistrz  podaje do publicznej wiadomości zamieszczając ogłoszenia 

na profilu facebook Gminy Strzelin oraz poprzez rozpropagowanie ulotek. 

Rozdział 5. 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 12. Urząd w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacją pozarządową działania edukacyjne 

m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 

propagowanie sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 6. 

PLAN STERYLIZACJI LUB KASTRACJI ZWIERZĄT (PSÓW I KOTÓW) WŁAŚCICIELSKICH 

LUB POSIADAJĄCYCH OPIEKUNA 

§ 13. 1. Gmina Strzelin umożliwia dofinansowanie sterylizacji lub kastracji zwierząt (psów i kotów) 

w Gminie Strzelin, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób sprawujących  

nad nimi opiekę. 

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może otrzymać mieszkaniec Gminy 

Strzelin. który otrzymał skierowanie, które można pobrać w Wydziale. 

3. Zabiegi wykonuje Zakład Leczniczy na podstawie skierowania wystawionego przez Wydział. 

4. Właściciel psów i kotów lub inna osoba, pod której opieką zwierzę (pies i kot) pozostaje zobowiązany 

jest do odebrania zwierzęcia w wyznaczonym przez lekarza weterynarii terminie oraz zapewnienia 

odpowiedniej opieki pooperacyjnej - pod rygorem nie otrzymania następnych skierowań. 

5. Dodatkowe badania, leki, zabiegi lub inne usługi weterynaryjne, nie są objęte dofinansowaniem. 

Rozdział 7. 

FINANSOWANIE  PROGRAMU 

§ 14. Środki finansowe w wysokości 90.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 

00/100) przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 

Strzelin na 2019 rok. 

§ 15. 1. Środki finansowe określone w § 14 Programu przeznaczone są na realizację poniższych działań: 

1) 30.000,00 zł na działania określone w § 5 ust. 1 pkt. 1, § 9 pkt. 1 Programu, 

2) łącznie 24.500,00 zł na działania określone w § 4 pkt. 2, § 13 Programu, 

3) łącznie 18.000 zł na całodobową opiekę w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

uregulowanych w § 10 Programu, 

4) 12.000,00 zł na działania określone w § 6 lit. a Programu, 

5) łącznie 1.000,00 zł na działania określone w § 7 pkt. 2, § 12 Programu, 

6) łącznie 5.000,00 zł na działania określone w § 11 Programu, 

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie: 

1) realizacji zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.); 

2) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Strzelin 

Regulaminem udzielania zamówień publicznych. 
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