
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/136/2020 

RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2020 roku. 

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

poz. 713) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2020 roku stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój. 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady: 

Janina Czaplińska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 lipca 2020 r.

Poz. 4290



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/136/2020 

Rady Miasta Świeradów-Zdrój 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 

W 2020 ROKU 

 

WPROWADZENIE 

Rada Miasta Świeradów-Zdrój zważywszy, że: 

- zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, 

- człowiek winien jest zwierzętom poszanowanie, opiekę i ochronę, 

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy, 

- działania na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

należy wesprzeć współpracą z organizacjami społecznymi, których statusowym celem działania  

jest ochrona zwierząt oraz Inspekcją Weterynaryjną i samorządem lekarsko – weterynaryjnym, 

uchwala „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” jako wyraz polityki Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój 

wobec problemu bezdomności zwierząt. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Programem objęte są zwierzęta, przebywające w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej 

Świeradów-Zdrój. 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Świeradów-Zdrój, 

2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój, 

3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1840 ze zm.). 

4) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko, z którym Gmina ma podpisaną umowę na świadczenie 

usług tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Schronisko dla Małych Zwierząt  

ul. Spółdzielcza 33 A, 58-560 Jelenia Góra, 

5) opiekunowie (karmiciele) kotów wolno żyjących – rozumie się przez to osoby, które społecznie 

zadeklarowały współpracę w przedmiocie sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi, 

6) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

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

osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. 

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój. 

2. Realizatorem Programu jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój przy współudziale z: 

1) Schroniskiem, 

2) organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, 

3) dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich, 

4) placówkami oświatowymi, poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach informacyjnych i edukacyjnych 

mieszkańców. 
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Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

§ 4. 1. Głównym celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt na obszarze Gminy. 

2. Program jest wyrazem wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Gminę, a jego cel realizowany 

jest poprzez podejmowanie odpowiednich działań, będących przedmiotem niniejszego Programu. 

3. Do podstawowych zadań Programu należy zaliczyć: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w Schronisku dla zwierząt 

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

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

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

5) promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt. 

Rozdział 3. 

Opieka nad zwierzętami 

§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizuje Gmina we współpracy ze Schroniskiem,  

oraz dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich poprzez: 

1) odławianie i umieszczanie w Schronisku, 

2) zapewnienie właściwych warunków bytowania oraz opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia 

i wyżywienia bezdomnym zwierzętom przebywającym w Schronisku. 

2. Na podstawie art. 11a ust. 4 Ustawy, Gmina powierzyła odławianie bezdomnych zwierząt Schronisku. 

3. Okresowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy realizowane będzie przez Schronisko, 

w momencie wystąpienia bezdomności zwierząt. 

4. W czasie akcji wyłapywania i transportowania zwierząt podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie 

i umieszczenie zwierząt w schronisku zapewnia humanitarne ich traktowanie, oraz opiekę weterynaryjną. 

5. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne na terenie 

Gminy przy ul. Dolnej 26 , 59-850 Świeradów-Zdrój. 

§ 6. 1. Gmina prowadzi działania związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi między innymi poprzez 

dostarczanie budek dla kotów wolno żyjących oraz ich dokarmianie. 

2. Dokarmianie kotów wolno żyjących następować będzie poprzez wydawanie karmy opiekunom 

(karmicielom), zarejestrowanym w Gminie. 

3. Opiekunowie (karmiciele) będą rejestrowani na podstawie zgłoszeń, po ogłoszeniu stosownej informacji 

na stronie internetowej Gminy i tablicy ogłoszeń. 

4. Deklaracja opiekuna (karmiciela) kotów wolno żyjących stanowi załącznik nr 1 do Programu opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-

Zdrój. 

5. W prowadzonym rejestrze określone będzie miejsce przebywania kotów wolno żyjących, ich orientacyjna 

liczba oraz ilość przeznaczonej karmy. Po sprawdzeniu danych uwzględnionych w rejestrze, opiekun (karmiciel) 

będzie mógł odebrać, w wyznaczonym miejscu, budki oraz karmę dla kotów. 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli, dla zwierząt znajdujących się w schronisku, realizują: 

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

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

bytowania, 

2) Gmina – na podstawie art. 11a ust. 4 powierzyła Schronisku zadanie poszukiwania właścicieli  

dla bezdomnych zwierząt, jednocześnie będzie wspomagać Schronisko poprzez rowadzenie działań 
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zmierzających do pozyskania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie 

internetowej Gminy oraz poprzez wprowadzanie mechanizmów zachęcających do adopcji zwierząt  

ze Schroniska (posiadanie psa wysterylizowanego lub wykastrowanego). 

§ 8. 1. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt na podstawie zawartej umowy z Lecznicą Weterynaryjną ul. Baworowo 22, 59-820 Leśna. 

2. Zwierzęta ranne, po udzieleniu pomocy weterynaryjnej przez lecznicę weterynaryjną, z którą gmina  

ma podpisaną umowę zostaną przewiezione i umieszczone w Schronisku dla zwierząt. 

Rozdział 4. 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 9. 1. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez: obligatoryjne 

przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, z terenu Gminy, przyjętych do Schroniska, 

z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia 

i/lub wiek. 

2. Gmina, na podstawie art. 11a ust. 4, powierza Schronisku, na podstawie umowy, zadanie obligatoryjnej 

sterylizacji albo kastracji zwierząt pochodzących z terenu Gminy. 

3. Gmina na podstawie art. 11a ust. 2 pkt 6, powierza Lecznicy Weterynaryjnej, ul. Baworowo 22, 59-820 

Leśna, na podstawie umowy, zadanie usypiania ślepych miotów. 

Rozdział 5. 

Edukacja mieszkańców 

§ 10. 1. Gmina, w ramach Programu, prowadzi we współpracy ze Schroniskiem i organizacjami 

pozarządowymi i placówkami oświatowymi, działania edukacyjno-informacyjne, m. in. W zakresie 

odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, konieczności oznakowania, 

a także adopcji zwierząt ze schroniska. 

2. Kształtowanie świadomości ludzi opierać się będzie w szczególności na: 

1) wdrażaniu prawidłowych postaw i zasad traktowania zwierząt, 

2) promowaniu humanitarnego postępowania, w tym poszanowanie praw i obowiązków wynikających 

z posiadania zwierzęcia, 

3) potępianiu i wyrażaniem sprzeciwu wobec osób źle traktujących zwierzęta, zarówno tych pozostających pod 

ich opieką jak i bezdomne. 

Rozdział 6. 

Finansowanie programu 

§ 11. 1. Gmina zapewnia środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 

92,000,000 złotych. 

2. Środki finansowe wydatkowane będą na poszczególne zadania w wysokości: 

a) 12 000 zł na opiekę nad kotami wolno żyjącymi; 

b) 50 000 zł na usługi weterynaryjne, odłów bezpańskich psów, utylizacje martwych zwierząt; 

c) 30 000 zł na zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schronisku. 
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                                                                              Załącznik nr 1 do Programu opieki nad      
                                                                       zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
                                                                       bezdomności zwierząt na terenie Gminy    
                                                                       Miejskiej Świeradów-Zdrój

                                                                             Świeradów-Zdrój, dnia ….............................

               Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
               ul. 11 Listopada 35
               59-850 Świeradów-Zdrój

          DEKLARACJA OPIEKUNA(KARMICIELA) KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH 

1. Imię i nazwisko opiekuna (karmiciela) kotów...............................................................................

2. Adres zamieszkania opiekuna........................................................................................................

3. Telefon..................................e-mail:..............................................................................................

4. Liczba i płeć kotów objętych opieką..........................................................................................

…........................................................................................................................................................

5. Miejsce przebywania zwierząt.......................................................................................................

…........................................................................................................................................................

6. Forma udzielonej zwierzętom opieki.............................................................................................

…........................................................................................................................................................

7. Informacje dodatkowe....................................................................................................................

8. Informacja o konieczności wykonania zabiegów: usypianie ślepych miotów. 

….......................................................................................................................................................

                                                                                     …................................................................
            podpis opiekuna (karmiciela) kotów

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój z siedzibą Urząd Miasta 

Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, reprezentowany przez Pana Rolanda Marciniaka.

2.  W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych jest Oskar 

Manowiecki, e-mail: iod@lesny.com.pl. 

3. Dane będą przetwarzane w celu ww. ustawy.

4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

W dniu ….........................zapoznałam/łem się z powyższą informacją ….............................................................................
                                                                                                         czytelny podpis

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 4290

mailto:ido@onet.pl

		2020-07-14T11:26:32+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




