
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/243/20 

RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siechnice w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. 

poz. 506) oraz zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. 2019 r. poz. 122) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu, Koła 

Łowieckiego „Ostoja” oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu - Rada Miejska 

w Siechnicach uchwala, co następuje: 

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

na terenie gminy Siechnice w 2020 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

Roman Kasprowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 lipca 2020 r.

Poz. 4141



Załącznik do uchwały nr XXVIII/243/20 

Rady Miejskiej w Siechnicach 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SIECHNICE W 2020 ROKU 

§ 1. Ilekroć w niniejszym programie mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Siechnice, 

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Siechnicach, 

3) przytulisku – należy przez to rozumieć miejsce tymczasowego przebywania zwierząt bezdomnych 

i zagubionych położone w Zakrzowie na posesji nr 20, utrzymywane przez przedsiębiorcę wpisanego  

do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod nazwą P.A. „CANIS” Adam Polit 

Zakrzów 20, 55-200 Oława (Regon: 931-932-266), nadzorowanego przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Oławie, 

4) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy, przy ul. Pogodnej 

nr 3, do którego będą przekazywane bezdomne zwierzęta z terenu gminy Siechnice, które nie zostały 

odebrane przez swoich właścicieli z przytuliska, 

5) gabinecie weterynaryjnym – należy przez to rozumieć Przychodnię Weterynaryjną Prywatną Praktykę lek. 

wet. Józefa Aksmana położoną w Oławie przy ul. Lechonia 1, 

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

bezdomności zwierząt na terenie gminy Siechnice w 2020 roku. 

§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz zapewnienie opieki 

zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym, w rozumieniu art. 4 pkt 16-18 i 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 

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

§ 3. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina: 

1) zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy w schronisku, 

2) interwencyjnie odławia bezdomne zwierzęta, 

3) sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym przez ich dokarmianie, 

4) ogranicza populację bezdomnych zwierząt poprzez zabiegi obligatoryjnej kastracji i sterylizacji, 

przeprowadzane w schronisku dla zwierząt, 

5) poszukuje nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) wykonuje usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach, 

7) edukuje mieszkańców gminy w zakresie sterylizacji i kastracji oraz właściwej opieki nad zwierzętami, 

8) zapewnia miejsce dla porzuconych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, 

9) zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 4. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w zakresie 

wynikającym z Programu realizowane są przez: 

1) Burmistrza Siechnic, za pośrednictwem Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej Urzędu 

Miejskiego w Siechnicach, 

2) gabinet weterynaryjny, 

3) podmiot prowadzący schronisko, 
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4) Straż Miejską w Siechnicach. 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizowane jest przez: 

1) interwencyjne (okresowe) odławianie i transport bezdomnych zwierząt domowych, które realizowane  

jest każdorazowo przez pracownika Gminy posiadającego odpowiedni sprzęt oraz środki do bezpiecznego 

i humanitarnego przewozu zwierząt, 

2) umieszczane odłowionych zwierząt w przytulisku do czasu odnalezienia dotychczasowego właściciela, 

jednak nie dłużej niż na okres do 14 dni. Po tym terminie zwierzęta docelowo umieszczane  

są w schronisku. 

§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest w następujący sposób: 

1) odłowionym bezdomnym zwierzętom, z terenu gminy, zapewnia się utrzymanie w odpowiednich 

warunkach, właściwe żywienie i odpowiednią pielęgnację do czasu: odnalezienia ich właściciela  

lub docelowego przekazania ich do schroniska (po upływie 14 dni od odłowienia zwierzęcia), 

2) Gmina przez gabinet weterynaryjny zapewnia obowiązkowe szczepienie, odpchlenie i odrobaczenie 

odłowionych zwierząt, a w razie konieczności także ich leczenie w okresie przebywania w przytulisku. 

§ 7. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku jest realizowane w następujący sposób: 

1) schronisko zapewnienia bezdomnym zwierzętom, odłowionym z terenu Gminy, utrzymanie  

w odpowiednich warunkach, właściwe żywienie i odpowiednią pielęgnację zwierząt do czasu przekazania 

zwierząt do adopcji, 

2) schronisko zapewnia bezdomnym zwierzętom obligatoryjną sterylizację lub kastrację, 

3) podmiot prowadzący schronisko podejmuje działania w zakresie adopcji zwierząt. 

§ 8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane jest przez: 

1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych, 

2) zakup i wydawanie przez Gminę karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, 

którzy są zarejestrowani w Urzędzie. Dokarmianie odbywa się w miejscu bytowania kotów wolno 

żyjących, 

3) organizowanie i pokrywanie kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji oraz doraźnego leczenia kotów 

wolno żyjących w gabinecie weterynaryjnym. Po przeprowadzeniu sterylizacji lub kastracji albo  

po zakończeniu leczenia wolno żyjące koty umieszczane są w miejscu swojego dotychczasowego 

bytowania. 

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest za pośrednictwem: 

1) Urzędu promującego adopcję bezdomnych zwierząt i umieszczającego informacje o możliwości adopcji  

na stronie internetowej, 

2) schroniska, 

3) współpracujących organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działania 

zmierzające do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji osobom zainteresowanym, zdolnym 

zapewnić im należyte warunki bytowania. 

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

zwierząt z terenu Gminy w zakresie opieki weterynaryjnej dla rannych zwierząt oraz przewiezienia rannych 

zwierząt z miejsca zdarzenia drogowego do lecznicy realizowane jest przez gabinet weterynaryjny. 

§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych odbywa się w gabinecie weterynaryjnym. 

§ 12. Bezdomne lub odebrane na podstawie decyzji Burmistrza Siechnic zwierzęta gospodarskie 

umieszczane będą w gospodarstwie Pana Bronisława Zając, Święta Katarzyna, ul. Główna 106, z którym 

każdorazowo zostanie zawarta umowa na świadczenie usług w tym zakresie. 
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§ 13. Urząd w ramach Programu może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi działania 

edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

§ 14. Finansowanie programu: 

1) Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 

w wysokości 95 000 zł (koszty opieki weterynaryjnej, zakupu karmy, usypianie ślepych miotów, koszty 

schroniska dla zwierząt). 

2) Środki finansowe wydatkowane są poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.). 
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