
 

 

UCHWAŁA NR XIV/142/2020 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

z dnia 20 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Jawor w 2020 roku” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 tj.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 638 tj.) uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Jawor w 2020 roku” stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze: 

Daniel Iwański

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Poz. 3391



Załącznik do uchwały Nr XIV/142/2020 

Rady Miejskiej w Jaworze 

z dnia 20 maja 2020 r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Jawor w 2020 roku 

§ 1. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jawor oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi.  

2. Zadania programu: 

a) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację, kastrację oraz usypianie ślepych miotów 

w uzasadnionych przypadkach; 

b) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz poszukiwanie dla nich nowych właścicieli; 

c) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku; 

d) zapewnienie opieki weterynaryjnej w tym całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 

e) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:  

1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 638 tj.); 

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

bezdomności na terenie Gminy Jawor w 2020 roku;  

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Jawor; 

4) TOZ – należy przez to rozumieć Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Jaworze, będące 

organizacją pozarządową, która została wyłoniona w otwartym konkursie ofert i z którą Gmina Jawor 

podpisała umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Ochrona i opieka nad bezdomnymi 

zwierzętami”; 

5) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy przy ul. Pogodnej 

3, prowadzone przez Fundację Mam Pomysł z siedzibą przy ul. Wodnej 19, 58-100 Bielawa, z którym Gmina 

Jawor podpisała umowę na przyjmowanie psów pochodzący z odłowów z terenu Gminy Jawor; 

6) Opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która zadeklarowała w TOZ chęć sprawowania 

czasowego nadzoru, opieki i pobierania karmy dla wolno żyjących kotów; 

§ 3. 1. Działania związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy realizowane  

są poprzez:  

1) odławianie w sposób humanitarny z terenu Gminy zwierząt bezdomnych, w pierwszej kolejności chorych, 

rannych i poszkodowanych w innych wypadkach losowych lub takich, które stanowią zagrożenie  

dla mieszkańców, w przypadku zgłoszenia takiej konieczności. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy Jawor prowadzone będzie przez firmę Transport Zwierząt Zbigniew Paruch, ul. Legnicka 12, Jawor 

na podstawie zawartej umowy; 

2) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsc w Schronisku oraz objęcie ich opieką pielęgnacyjną 

i weterynaryjną; 

3) zapewnienie opieki weterynaryjnej w ramach zawartej umowy z Gminą Jawor przez: 

a) Przychodnię Weterynaryjną s.c. Monika i Rafał Przybyszewscy, ul. Wokulskiego 4, 59-400 Jawor, 

b) Przychodnię Weterynaryjną ANIMAL, ul. Gagarina 3b, 59-400 Jawor; 
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4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 

działanie prowadzone przez Przychodnię Weterynaryjną, Aleja Wojska Polskiego 62, 58-150 Strzegom  

na podstawie zawartej umowy; 

5) wyznaczenie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich – realizowane przez gospodarstwo rolne 

w Jaworze przy ul. Głuchej 5A/2; 

6) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, przebywających w Schronisku oraz domach 

tymczasowych – działanie prowadzone przez Schronisko oraz TOZ. 

2. Ograniczenie liczby zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 

1) przeprowadzanie przy udziale TOZ zabiegów sterylizacji, kastracji oraz uśpienia ślepych miotów 

bezdomnych zwierząt, a w szczególnych przypadkach wykonywanie innych zabiegów lekarsko-

weterynaryjnych, przez przychodnie weterynaryjne na podstawie podpisanych umów, 

2) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt w Schronisku; 

3. Opieka nad kotami wolno żyjącymi: 

1) pomoc w dokarmianiu kotów wolno żyjących poprzez nieodpłatne wydawanie Społecznym opiekunom 

wolno żyjących kotów karmy suchej zakupionej z dotacji Gminy – rozdziela i wydaje TOZ; 

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących w ramach zawartej umowy z placówką 

weterynaryjną 

3) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 

w celu usprawnienia sterylizacji i dokarmiania kotów w mieście oraz znajdowania domów adopcyjnych  

dla kotów, które z uwagi na stan zdrowia, wiek lub utratę dotychczasowego miejsca bytowania na skutek 

działalności człowieka nie mogą dłużej żyć na wolności – realizuje TOZ. 

4. Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego i odpowiedzialnego traktowania zwierząt realizowana 

jest poprzez: 

1) działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz znakowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych – 

prowadzone przez organizacje społeczne; 

2) zamieszczanie na stronach internetowych, billboardach, ulotkach i innych nośnikach informacji treści 

propagujących humanitarny i odpowiedzialny stosunek do zwierząt – realizują organizacje społeczne; 

3) współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 

w organizowaniu akcji, konkursów, prelekcji i innych przedsięwzięć, których celem jest propagowanie 

zapobiegania bezdomności zwierząt i właściwego stosunku do nich – realizują organizacje społeczne; 

§ 4. 1. Wysokość środków finansowych na realizację zadań związanych z zapobieganiem bezdomności 

zwierząt w roku 2020 wynosi 85.000,00 zł.  

2. Zgodnie z art. 11a ust. 5 ustawy wskazane powyżej środki wydatkowane będą w następujący sposób: 

᠆ 42.450,00 zł na odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Jawor, zapewnienie im miejsca i utrzymania 

ich w Schronisku, 

᠆ 23.000,00 zł na badanie zwierząt pochodzących z odłowu, sterylizacja zwierząt oraz całodobowa opieka 

weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

᠆ 19.550,00 zł jako kwota zabezpieczająca realizację zadań tj.: 

a) zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu gminy Jawor, 

b) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy Jawor, 

c) koszty jednorazowego szczepienia przeciw wściekliźnie w przypadku adopcji bezdomnego psa, 

d) zbieranie martwych zwierząt celem utylizacji, 
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e) edukacja mieszkańców, poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt (promowanie adopcji, 

ulotki, plakaty). 
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