
 

 

UCHWAŁA NR XIII.78.2020 

RADY MIASTA WOJCIESZÓW 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

dla Gminy Wojcieszów na rok 2020 

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

Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 638) uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt dla Gminy Wojcieszów na rok 2020. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Wojcieszów, 

2. Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy, ul. Pogodna 3, 

58-100 Świdnica. 

3. Zakładzie leczniczym, należy przez to rozumieć Lecznicę Weterynaryjną OSTOJA, ul. Wiejska 93,  

58-506 Jelenia Góra. 

4. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt dla Gminy Wojcieszów na rok 2020. 

5. Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 

osoby, pod opieką której dotychczas pozostawały. 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Wojcieszów. 

2. Realizatorem Programu jest Gmina przy udziale: 

1) Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy, o którym mowa w § 1 ust. 2, 

2) Zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w § 1 ust. 3, 

3) Podmiotu zajmującego się odławianiem bezpańskich zwierząt, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

4) Organizacji pozarządowych, 

5) szkół z terenu Gminy, 

6) gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 7 ust. 3. 
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Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka  

nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy, 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez wykonywanie sterylizacji albo kastracji zwierząt 

bezdomnych oraz zwierząt w Schronisku, 

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

4) usypianie ślepych miotów, 

5) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w Schronisku, 

6) odławianie zwierząt bezdomnych, 

7) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

8) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, 

9) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

10) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Rozdział 3. 

Opieka nad zwierzętami 

§ 4. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy realizują: 

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez podmiot mający 

stosowne zezwolenie, 

2) Gmina poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich. 

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

§ 5. Sprawowanie opieki nad  kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Gmina poprzez zakup 

i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących oraz wydawanie skierowań na 

leczenie zwierząt. 

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania 

do adopcji zwierząt bezdomnych osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania, 

2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska, 

3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych, 

4) Szkoły z terenu Gminy poprzez promocje adopcji zwierząt ze schroniska, 

5) Gmina poprzez stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej Gminy oraz w formie 

ogłoszeń ze zdjęciami zwierząt oczekujących adopcji. 

§ 7. 1. Odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Wojcieszów realizuje podmiot mający stosowne 

zezwolenia na odławianie zwierząt, tj. Fundacja Mam Pomysł, ul. Wodna 19, 58 – 260 Bielawa. 

2. Zwierzęta bezdomne są przewożone do Schroniska, które dokonuje obowiązkowej kastracji  

lub sterylizacji  przekazanych zwierząt, a w przypadku zwierząt rannych również do Zakładu leczniczego. 

3. Zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego Pana Tomasza Sikorskiego, położonego 

w Wojcieszowie, przy ul. Bolesława Chrobrego 255, 59-550 Wojcieszów. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 4188



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

zwierząt realizuje Gmina, na podstawie umowy z Zakładem leczniczym. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Gmina, na postawie umowy z Zakładem leczniczym. 

Rozdział 4. 

Edukacja mieszkańców 

§ 10. Gmina w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, jednostkami 

oświatowymi działania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami,  

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

Rozdział 5. 

Finansowanie programu 

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w Budżecie Gminy 

w wysokości 35 417,00 złotych na 2020 rok, w tym: 

1) na sprawowanie opieki na kotami wolno żyjącymi – 2 000,00 zł; 

2) na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez przekazanie ich do schroniska, odławianie 

i transport do schroniska – 12 000,00 zł; 

3) na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, sterylizacja i kastracja 

zwierząt, usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie miejsca dla zwierząt w gospodarstwie rolnym – 

15 000,00 zł; 

4) na odławianie bezdomnych zwierząt - 6 417,00 zł; 

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu wydatkowane będą poprzez zlecenie 

świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojcieszów. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

Wacław Łuka 
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