
 

 

UCHWAŁA NR XXII/140/20 

RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 8 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Ścinawa w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 11a ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 638) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Ścinawa w 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy. 

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

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie:  

M. Szopa 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 maja 2020 r.

Poz. 3262



Załącznik do uchwały Nr XXII/140/20 

Rady Miejskiej w Ścinawie 

z dnia 8 maja 2020 r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Ścinawa w 2020roku 

 

 

Rozdział 1. 

Postanowienie ogólne 

 

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

Ścinawa zwany dalej Programem określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady 

zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Celem Programu jest: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla 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; 

9) plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie.  

 

§ 2. Realizację Programu prowadzi Gmina Ścinawa współdziałając w szczególności z: 

1) jednostkami organizacyjnymi Gminy; 

2) Komendą Powiatową Policji w Lubinie, Komisariatem Policji w Ścinawie, Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii w Lubinie, lekarzami weterynarii, Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ścinawie sp. z o.o., 

3) zarejestrowanymi, społecznymi opiekunami zwierząt/kotów wolno żyjących na terenie Gminy.  

 

Rozdział 2. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt  

 

§ 3. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Ścinawa umieszczane będą w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 

"PSIA OSTOJA" Pieczyska, ul. Szkolna 14, 98-400 Wieruszów, prowadzonego przez Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet. Andżelika Barczak Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Psia Ostoja z siedzibą przy ul. Osiedlowej 1, 

98-400 Wieruszów.  

 

Rozdział 3. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 

§ 4. 1. Koty wolno żyjące, bytujące na terenie wspólnot mieszkaniowych są elementem ekosystemu,  

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

bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach  

ich dotychczasowego schronienia. Koty żyjące na swobodzie nie powinny być umieszczane w schroniskach,  

lecz wypuszczane na swobodę po wykonaniu kastracji/sterylizacji. Wypuszczanie na swobodę powinno nastąpić 

w pobliżu miejsca dotychczasowego bytowania zwierzęcia. W okresie, gdy swobodnie żyjące koty nie mają 

możliwości zdobycia niezbędnego pożywienia, powinny być dokarmiane.  

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Ścinawa będzie realizowana poprzez: 

1) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących, 

2) usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotów, 

3) zaopatrzenie weterynaryjne w przypadku urazów lub choroby, 

4) dokarmianie wolno żyjących kotów w miejscach ich przebywania.  
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3. Opieka, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 3 realizowana będzie w ramach umowy zawartej z CENTAUR 

Grzegorz Nowacki z siedzibą przy ul. Rycerskiej 23, 67-200 Głogów, prowadzącym działalność w Ścinawie, 

przy ul. Batorego 22.  

4. Opieka, o której mowa w ust. 2pkt. 4 realizowana będzie przez społecznych opiekunów (karmicieli kotów), 

którym Gmina przekaże karmę. 

5. Osoba pełniąca funkcję, tzw. opiekuna społecznego, który zamierza opiekować się kotami wolno żyjącymi, 

zobowiązana jest w celu rejestracji złożyć deklarację do Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Miasta 

i Gminy Ścinawa, zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje na temat miejsca 

przebywania kotów wolno żyjących, ich liczby i formy sprawowanej opieki oraz oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb realizacji niniejszego Programu. 

6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami prowadzona będzie do momentu wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.  

 

Rozdział 4. 

Odławianie bezdomnych zwierząt  

 

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Ścinawa ma charakter stały i będzie odbywało się  

w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki zwierząt, 

powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, przeprowadzane będzie w sposób nie stwarzający 

zagrożenia dla zdrowia i życia oraz nie zadający zwierzętom cierpienia. 

2. Czynności związane z odłowieniem bezdomnych zwierząt będą podejmowane na zgłoszenia mieszkańców 

gminy Ścinawa, Policji lub z urzędu. 

3. Odłowione bezdomne zwierzęta, jeżeli nie znajdzie się ich właściciel lub nowy właściciel, będą przewożone 

do schroniska, o którym mowa w § 3.  

 

Rozdział 5. 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt  

 

§ 6. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku będzie realizowało w ramach zawartej  

z Gminą Ścinawa umowy schronisko dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w § 3.  

 

Rozdział 6. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  

 

§ 7. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie poprzez prowadzenie działań 

zmierzających do znalezienia nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, w tym m. in. umieszczenie ogłoszeń  

o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy, stronach portali społecznościowych, tablicach ogłoszeniowych 

oraz innych dostępnych miejscach. 

2. Gmina, w przypadku otrzymania zgłoszenia o zabłąkanym psie prowadzić będzie działania polegające  

na podawaniu do publicznej wiadomości informacji o miejscu odnalezienia zwierzęcia i poszukiwaniu jego 

właściciela lub osoby chętnej do sprawowania nad nim opieki. 

3. Jeżeli nie uda się ustalić właściciela psa, a zgłosi się osoba chętna do sprawowania nad nim opieki, z osobą 

taką zostanie zawarta umowa adopcyjna, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Programu.  

Osobom adoptującym bezdomne zwierzę gmina zapewni: 

- pakiet szczepień ochronnych z odrobaczeniem 

- sterylizację lub kastrację, 

- uśpienie ślepego miotu, w przypadku zaadoptowania szczennej suki.  

 

Rozdział 7. 

Usypianie ślepych miotów 

 

§ 8. 1. Ujawnione ślepe  mioty na terenie Gminy Ścinawa będą poddawane zabiegowi usypiania. 

2. Zabieg usypiania przeprowadzony będzie przez Gabinet Weterynaryjny, o którym mowa w § 4 ust. 3.  
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Rozdział 8. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

 

§ 9. 1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne położone  

w miejscowości Krzyżowa 12, 59-330 Ścinawa. 

2. Wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, o którym mowa w ust. 1, Gmina Ścinawa podejmie 

starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla zwierząt.  

 

Rozdział 9 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

 

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

zwierząt będzie realizowane przez: 

1) CENTAUR Grzegorz Nowacki z siedzibą przy ul. Rycerskiej 23, 67-200 Głogów, prowadzącym działalność 

przy ul. Batorego 22, 59-330 Ścinawa, w przypadku zwierząt domowych, 

2) Tomasz Grabiński Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt "Kątna" z siedzibą przy ul. Dembowskiego 40/2, 51-670 

Wrocław, prowadzącym działalność przy ul. Leśnej 13, 55-093Kątna, w przypadku zwierząt dzikich.  

 

Rozdział 10. 

Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych 

 

§ 11. 1. Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie polegać będzie na dofinansowywaniu przez gminę 

zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych właścicielom zwierząt, którzy na stałe zamieszkują  

na terenie gminy Ścinawa. 

2. Gmina pokryje 100% kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji psów i kotów posiadających właścicieli, 

będących mieszkańcami Gminy i korzystających ze świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ścinawie, tj. zasiłku stałego, świadczeń rodzinnych. 

3. Warunkiem uzyskania dofinansowania na zabieg sterylizacji/kastracji psa jest dopełnienie obowiązku 

zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie. 

4. Właściciel psa lub kota chcący poddać je zabiegowi sterylizacji/kastracji wypełnia oświadczenie, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Programu. W przypadku psa, dodatkowo okazuje aktualne 

zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie przeciwko wściekliźnie, a następnie otrzymuje skierowanie  

na zabieg do gabinetu weterynaryjnego, z którym gmina ma zawartą umowę. 

5. Opiekun we własnym zakresie dostarczy zwierzę do gabinetu weterynaryjnego i odbierze  

po przeprowadzonym zabiegu oraz obejmie opieką określoną przez lekarza weterynarii. 

6. Dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji prowadzone będzie do momentu wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.  

 

Rozdział 11. 

Finansowanie Programu  

 

§ 12. Gmina Ścinawa przeznacza na realizację Programu środki finansowe w kwocie 61625,00 zł,  

w tym:  

1) odłów i transport, opieka, pobyt, sterylizacja w schronisku dla zwierząt bezdomnych oraz adopcje zwierząt 

bezdomnych – 42425,00 zł, 

2) zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 4000,00 zł, 

3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 500,00 zł, 

4) usługi weterynaryjne - szczepienia, odrobaczenia, sterylizacja i kastracja zwierząt domowych - 14400,00 zł. 
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Załącznik Nr 1 

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Ścinawa w 2020 roku przyjętego  

Uchwałą Nr XXII/140/20 Rady Miejskiej w Ścinawie  

z dnia 8 maja 2020 r. 

 

UMOWA ADOPCYJNA 

 

zawarta w dniu ........................ 2020 r. w Ścinawie pomiędzy Gminą Ścinawa, Rynek 17,     

59-330 Ścinawa, reprezentowaną przez  

Burmistrza Ścinawy - Krystiana Kosztyła 

zwaną dalej "Oddającym do adopcji" 

a 

 

Imię .................................................... Nazwisko ................................................... 

Adres zamieszkania ..................................................................................................................... 

Seria i nr dowodu osobistego .................................................. nr tel. .......................................... 

zwanym/ą dalej "Adoptującym" 

 

§ 1. 

1. Oddający do adopcji oddaje Adoptującemu psa rasy ................................płeć ..................... 

maści ................................................ wiek około .............................. cechy charakterystyczne 

............................................................................... (zdjęcie psa w załączeniu). 

2. Oddający do adopcji, przekazując zwierzę do adopcji zapewni nieodpłatnie Adoptującemu: 

 1) pakiet szczepień ochronnych z odrobaczeniem: 

 - dla szczeniaka: szczepienia podstawowe, tj. nosówka, parvowiroza, Rhubart, 

 parainfluenza 

 - dla dorosłego psa: szczepienia skojarzone, tj. szczepienia podstawowe plus 

 wścieklizna 

 2) sterylizację lub kastrację, 

pod warunkiem dostarczenia zwierzęcia na własny koszt do Gabinetu weterynaryjnego,           

wskazanego przez Oddającego do adopcji, w możliwie najkrótszym terminie od daty zawarcia 

umowy. 

3. Oddający do adopcji, przekazując zwierzę do adopcji, dodatkowo może sfinansować 

Adoptującemu zabieg weterynaryjny uśpienia ślepego miotu (w przypadku zaadoptowania 

szczennej suki). 

4. Zabiegi weterynaryjne, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonywać będzie Gabinet 

Weterynaryjny na zlecenie Oddającego do adopcji, na podstawie odrębnej umowy. 

 

§ 2. 

Adoptujący biorąc pod stałą opiekę zwierzę domowe, opisane w § 1 ust. 1 umowy 

zobowiązuje się: 

1) zapewnić zwierzęciu pomieszczenie chroniące przed zimnem, upałami i opadami 

atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę 

pozycji ciała, odpowiednia karmę i stały dostęp do wody zdatnej do picia oraz 

legowisko, 

2) zapewnić zwierzęciu opiekę medyczno-weterynaryjną, w tym dokonywać 

obowiązkowych szczepień ochronnych, 

3) utrzymywać zwierzę w granicach własnej posesji, w sposób uniemożliwiający mu 

samodzielne jej opuszczenie, a w przypadku trzymania zwierzęcia na uwięzi, 
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zapewnienia uwięzi nie krótszej niż 3 metry, na czas nie dłuższy niż 12 godzin            

w ciągu doby, 

4) przetrzymywać zwierzę poza terenem własnej nieruchomości wyłącznie na smyczy 

lub kagańcu, 

5) nie odsprzedawać ani nie też nie przekazywać adoptowanego zwierzęcia                      

w charakterze prezentu lub towaru wymiennego osobom trzecim, 

6) niezwłocznie powiadomić pisemnie Oddającego do adopcji o śmierci lub zginięciu 

zwierzęcia (nie później niż następnego dnia od tego zdarzenia). 

 

§ 3. 

1. Oddający do adopcji, zastrzega sobie prawo przeprowadzania inspekcji w nowym miejscu 

pobytu adoptowanego zwierzęcia. 

2. W przypadku stwierdzenia złego traktowania zwierzęcia, Adoptującemu grozić będzie 

grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a w przypadku 

działania ze szczególnym okrucieństwem do lat 3, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 

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

 

§ 4. 

1. Adoptujący nie może zrezygnować z powierzonej mu opieki nad zwierzęciem. 

2. Nie wolno mu porzucić zwierzęcia, oddać lub odsprzedać. 

3. Jedynym warunkiem odstąpienia od niniejszej umowy jest znalezienie przez Adoptującego 

innego opiekuna, który obejmie adoptowanego przez niego zwierzęcia troskliwą                       

i odpowiedzialną opieką, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania zawarte w niniejszej 

umowie, zawierając z Gminą Ścinawa, nową umowę adopcyjną w zakresie przejęcia opieki 

nad tym psem. 

 

§ 5. 

1. Niniejsza umowa jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna - sprzedaży 

zwierzęcia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą prze sąd 

miejscowo właściwy dla Oddającego do adopcji. 

5. W przypadku orzeczenia przez sąd przepadku zwierzęcia, niniejsza umowa ulega 

natychmiastowemu rozwiązaniu, a Adoptujący zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia sądu, zwrócić Oddającemu do adopcji, koszty jakie 

Oddający do adopcji poniósł, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3. 

 

§ 6. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Oddającego do adopcji   

i jeden dla Adoptującego. 

 

 

ODDAJĄCY DO ADOPCJI       ADOPTUJĄCY 
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Załącznik Nr 2 

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Ścinawa w 2020 roku, przyjętego  

Uchwałą Nr XXII/140/20 Rady Miejskiej w Ścinawie  

z dnia 8 maja 2020 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Dotyczące wykonywania zabiegu weterynaryjnego w ramach 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Ścinawa w 2020 roku 

 

1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia, seria i nr dokumentu tożsamości: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

2. Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu: 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

3. Gatunek zwierzęcia, maść, imię, płeć: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

4. Rodzaj wykonywanego zabiegu: 

a) sterylizacja*, 

b) kastracja*, 

 

5. Dołączam kserokopię dowodu zapłaty za zaszczepienie psa przeciw wściekliźnie                

w bieżącym roku. 

 

6. Oświadczam, że zamieszkuję na stałe na terenie Gminy Ścinawa. 

 

7. Oświadczam, że pobieram świadczenie z MGOPS w Ścinawie .............................................. 
          (wpisać jakie) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla 

potrzeb wynikających z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ścinawa w 2019 roku, zgodnie              

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 

ze zm.). 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadomy/a 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.  

 

...............................................     ........................................................ 

(Miejscowość, data)      (Podpis właściciela zwierzęcia) 

 
* niepotrzebne skreślić 
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