
 

 

UCHWAŁA NR XXI/124/20 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2020 roku” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) uchwala się, co następuje: 

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

zwierząt na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2020 roku” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XIX/109/20 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2020 roku”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski: 

Mateusz Królak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 lipca 2020 r.

Poz. 4066



Załącznik do uchwały nr XXI/124/20 

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 

„Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2020 roku”  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności  

do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Gryfów Śląski. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Gryfów Śląski; 

2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski; 

3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.); 

4) Opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę która dobrowolnie sprawuje opiekę nad kotami 

wolno bytującymi na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski; 

5) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko Związku Gmin „KWISA” dla Bezdomnych Małych 

Zwierząt w Przylasku. 

Rozdział 2. 

Realizacja założonych celów 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest przez Gminę Gryfów Śląski we współpracy 

ze Schroniskiem, Strażą Miejską, Policją i społecznymi opiekunami poprzez: 

1) stałe odławianie, według zgłoszonych potrzeb, z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, 

wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych, realizowane poprzez organizowanie dni otwartych 

w schronisku, prowadzenie strony internetowej oraz różnych akcji, w tym edukacyjnych w jednostkach 

oświatowych, stałej współpracy z mediami promującymi ideę adopcji zwierząt; 

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

realizuje Przychodnia Weterynaryjna, ul. Ogrodowa 1, 59-600 Lwówek Śląski; 

4) realizację zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 powierza się Schronisku. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez: 

1) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, realizowane poprzez 

kwartalny zakup karmy, która będzie przekazana dla społecznych opiekunów w celu dokarmiania kotów 

wolno żyjących; 

2) sukcesywną sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących, realizowaną przez doraźne zlecenia 

z Gabinetem Weterynaryjnym prowadzonym przez lek. wet. Tomasza Radynę w Gryfowie Śląskim. 

3. Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów oraz zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych 

realizowane poprzez: 

1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt; 

2) obowiązkowe wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, przed przekazaniem  

ich nowym właścicielom, realizowane przy stałej współpracy z lekarzem weterynarii, odbywające  

się po przyjęciu zwierzęcia do schroniska, po zakończeniu kwarantanny oraz stwierdzeniu braku 

przeciwwskazań; 
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3) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości, 

odbywające się poprzez zgłoszenie potrzeby wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz pomoc  

we wskazaniu miejsca aktualnego pobytu zwierzęcia; 

4) usypianie ślepych miotów; 

5) realizację zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 powierza się Schronisku. 

4. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym Pana Tomasza 

Krawczyka w miejscowości Wieża nr 12 na terenie Gminy Gryfów Śląski. 

Rozdział 3. 

Edukacja  

1. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie promowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka 

w stosunku do zwierząt  realizowana jest poprzez: 

1) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączania do programów nauczania 

zagadnień w dziedzinie ochrony środowiska, związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych 

i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, a także potrzebą ograniczania liczby zwierząt 

poprzez sterylizację i kastrację; 

2) współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności 

w tego typu organizacjach; 

3) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego 

traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami 

pozarządowymi i instytucjami. 

2. Gmina promuje wśród mieszkańców, w ramach akcji informacyjnych oraz przez politykę swoich organów, 

powszechne ewidencjonowanie psów. 

Rozdział 4. 

Źródła finansowania i sposób wydatkowania 

1. Źródłami finansowania realizacji programu są środki określone w budżecie Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

na rok 2020. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 63.826,00 zł. 

3. Sposób wydatkowania tych środków przedstawia się następująco: 

- kwotę w wysokości 58.326,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie Schroniska; 

- kwotę w wysokości 500,00 zł przeznacza się na dokarmianie wolno żyjących kotów; 

- kwotę wysokości 5.000,00 zł przeznacza się na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, sterylizację i kastrację. 
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