
 

 

UCHWAŁA NR V/72/2019 

RADY GMINY ZŁOTORYJA 

z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Złotoryja. 

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

Gminy Złotoryja uchwala, co następuje: 

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

na terenie gminy Złotoryja w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Dolnośląskiego . 

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Parański

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2019 r.

Poz. 2385



Załącznik do uchwały Nr V/72/2019 

Rady Gminy Złotoryja 

z dnia 29 marca 2019 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Złotoryja. 

 

WSTĘP 

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

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

z 2019 r. poz. 122). 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Złotoryja  jest zgodny z ustawą o ochronie   zwierząt. 

2. Program określa ogólne wytyczne  dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w 2019 r.  

wraz ze wskazaniem realizujących  je podmiotów. 

3. W programie określono zadania ,które zostały podyktowane zapisami art. 11a ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122). 

4. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, ponieważ 

skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju , również na terenie Gminy Złotoryja. 

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 metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 

uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

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

a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Na terenie gminy są to głównie 

tereny osiedlowe (Wilków-Osiedle, Ernestynów, Lubiatów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego 

nie należy ich wyłapywać ani wywozić lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego 

schronienia. 

W celu kontroli populacji kotów wolnożyjących, w tym jej zdrowotności, Urząd Gminy finansuje zabiegi 

sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt. 

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

bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Zwierząt. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć  Wójta  Gminy  Złotoryja; 

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

bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotoryja. 

§ 2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Złotoryja. 
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Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

§ 3. 1 Celem Programu  jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotoryja oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu  to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka  nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

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

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

Rozdział 3. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt 

 

§ 4. 1. Gmina ma zawartą umowę ze Schroniskiem dla zwierząt w Gilowie, zwanym dalej schroniskiem, 

które przyjmuje  i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu gminy. 

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w schronisku określa Regulamin Schroniska  

oraz umowa zawarta ze schroniskiem. 

Rozdział 4. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

§ 5. 1. Opiekę nad wolnożyjącymi kotami na terenie gminy Złotoryja realizuje się przy współpracy  

z mieszkańcami wsi oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt. 

2. Opieka nad wolnożyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) zapewnienie dokarmiania przy udziale  mieszkańców; 

2) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów; 

3) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku. 

Rozdział 5. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 6. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucane przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

zwierzę dotąd pozostawało. 

2. Bezdomne zwierzęta na terenie gminy Złotoryja podlegają stałemu odławianiu. Zgłoszenia  

od mieszkańców gminy przyjmuje Urząd Gminy. 

3. Z uwagi na wiejski charakter gminy, bezdomne zwierzęta odbierane są bezpośrednio z gospodarstwa,  

do którego się przybłąkały. 

4. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska. 

5. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego  

w § 10 ust. 1. 

6. Po odłowieniu zwierzęta podlegają  następującym czynnościom i zabiegom: 
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1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii; 

2) pomocy lekarsko-weterynaryjnej; 

3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę; 

4) po opuszczeniu kwarantanny: oznakowaniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 

i niezbędnym szczepieniom profilaktycznym. 

Rozdział 6. 

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

§ 7. 1. Gmina Złotoryja realizuje obligatoryjną  sterylizację albo kastrację zwierząt oddanych do schroniska 

zgodnie z umową zawartą ze schroniskiem . 

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają: 

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia  

się właściciela lub opiekuna; 

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

Rozdział 7. 

Poszukiwanie właściciela bezdomnych zwierząt 

§ 8. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych i przekazywanie ich do adopcji  

jest realizowane przez schronisko . 

2. W ramach działań własnych Gmina Złotoryja poszukuje nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz ze zdjęciem zwierzęcia na stronie internetowej www.zlotoryja.com.pl. 

3. W przypadku zwierząt gospodarskich, poszukiwanie właściciela bezdomnego zwierzęcia odbywa  

się poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz ze zdjęciem zwierzęcia na stronie internetowej gminy – przez okres 

7 dni od daty  umieszczenia zwierzęcia w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

Rozdział 8. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest w schronisku lub w przypadku porzuconego miotu, 

usypianie wykonuje lekarz weterynarii w ramach podpisanej umowy z gminą. 

2. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce przekazywane są do utylizacji. 

Rozdział 9. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 10. 1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Złotoryja zapewnia się tymczasowe miejsce 

w gospodarstwie rolnym ,znajdującym się pod adresem Jerzmanice-Zdrój 2. 

2. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim (zapewnienie schronienia, 

wyżywienie, opieka weterynaryjna) ponoszone są z budżetu gminy. 

Rozdział 10. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 11. 1. Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych 

realizowana będzie przez Przychodnię Weterynaryjną s. c lek. wet. Romuald Molenda, lek. wet. Michał 

Cwynar ul. Wyszyńskiego 12, 59-500 Złotoryja, w ramach podpisanej umowy na świadczenie usługi. 

2. Zwierzęta gospodarskie ranne w wyniku kolizji drogowych umieszczone zostaną w gospodarstwie 

rolnym wskazanym w § 10 ust. 1, gdzie będą miały zapewnioną opiekę weterynaryjną. 
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Rozdział 11. 

Edukacja mieszkańców 

§ 12. W ramach Programu  Urząd Gminy prowadzi działania edukacyjne, m.in. w zakresie odpowiedzialnej 

i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, 

a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 12. 

Finansowanie programu 

§ 13. 1. Wysokość środków finansowych na realizację zadań wynikających z Programu na rok 2019 

wynosi 45 000,00 zł. 

2. Sposób wydatkowania środków, o których mowa w ust. 1 przedstawia się następująco: 

1) koszty oddania bezdomnych zwierząt do schroniska - 35 000 00 zł; 

2) opieka weterynaryjna - 6 000 00 zł; 

3) sterylizacja psów i kotów - 4 000 00 zł. 
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