
 

 

UCHWAŁA NR XVII/150/20 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2020 

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r. poz. 122, 

poz. 1123) uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Darakiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2020 r.

Poz. 2616



Załącznik do uchwały Nr XVII/150/20 

Rady Miejskiej Dzierżoniowa 

z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2019 

§ 1. Celem Programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Dzierżoniowa, 

zapobieganie bezdomności zwierząt oraz ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych. 

§ 2. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi realizowane będzie w szczególności poprzez: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 

w Dzierżoniowie, zwanym dalej "schroniskiem", prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 

AZYL z siedzibą w Dzierżoniowie, 

2) odławianie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AZYL bezdomnych zwierząt i umieszczanie  

ich w schronisku, 

3) poszukiwanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AZYL właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

przebywających w schronisku i przekazywanie ich do adopcji, 

4) poszukiwanie właścicieli odławianych zwierząt, 

5) wspieranie organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz innych 

podmiotów w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Dzierżoniowa, w tym dokarmianie 

kotów wolno żyjących, 

6) prowadzenie nieodpłatnego elektronicznego oznakowania psów będących własnością mieszkańców 

Dzierżoniowa, 

7) prowadzenie nieodpłatnego elektronicznego oznakowania psów przebywających w schronisku oddawanych 

do adopcji mieszkańcom Dzierżoniowa. 

§ 3. Ograniczanie i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Dzierżoniowa realizowane będzie 

w szczególności poprzez: 

1) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt przebywających w schronisku, 

2) bezpłatną sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących, 

3) usypianie ślepych miotów, 

4) propagowanie działań promujących sterylizację i kastrację zwierząt jako najskuteczniejszego sposobu 

ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, 

5) wspieranie działań organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

w zakresie  sterylizacji i kastracji zwierząt jako najskuteczniejszego sposobu ograniczenia populacji zwierząt 

niechcianych, 

6) promowanie świadomego nabywania zwierząt. 

§ 4. W przypadku zdarzeń drogowych na terenie Dzierżoniowa z udziałem zwierząt całodobowa pomoc 

weterynaryjna udzielana jest przez służby weterynaryjne obsługujące schronisko lub Przychodnię Weterynaryjną 

AAVET mieszczącą się przy ul. Brzegowej 81d w Dzierżoniowie. Pomoc weterynaryjna może być udzielana 

także przez inne podmioty posiadające stosowane zezwolenia w zakresie opieki weterynaryjnej.  

§ 5. Miejscem czasowego przetrzymywania zwierząt gospodarskich wymagających opieki jest gospodarstwo 

rolne przy ul. Wiejskiej 2 w Dzierżoniowie. 

§ 6. 1. Na realizację Programu przeznacza się środki finansowe w budżecie miasta w wysokości 

130.000,00zł. 
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2. Zadania określone w Programie realizowane będą poprzez: 

1) dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje społeczne, których statutowym celem działalności 

jest ochrona zwierząt, 

2) zakup usług i towarów od podmiotów gospodarczych. 
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