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UCHWAŁA NR XV/107/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Szczytna w 2020 roku"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 122 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala ,,Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna w 2020
roku”.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Celem niniejszego Programu jest:
1) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez obligatoryjną sterylizację
i kastrację bezdomnych zwierząt przekazanych z terenu gminy do schroniska,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przekazanym wcześniej do schroniska w szczególności
poprzez poszukiwanie im nowych właścicieli,
3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja
społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwłaszcza psów
i kotów.
§ 2. 1. Wykonawcami programu są:
1) gmina,
2) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt,
3) schronisko dla zwierząt, które jest w wykazie Głównego Lekarza Weterynarii - Schronisko dla zwierząt
w Kłodzku, ul. Półwiejska 20, 57-300 Kłodzko.
2. Funkcje koordynatora działań w ramach Programu pełni Burmistrz Szczytnej.
Rozdział 2.
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt
§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, które jest w wykazie Głównego
Lekarza Weterynarii - schronisko dla zwierząt w Kłodzku, ul. Półwiejska 20, 57-300 Kłodzko;
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2) przejęcie z terenu gminy i umieszczanie w schronisku zwierząt bezdomnych, które pozostają bez opieki
właścicieli;
3) objęcie opieką zwierząt z terenu gminy, przebywających w schronisku, wraz z opieką lekarsko –
weterynaryjną;
4) poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt z terenu gminy
przebywających w schronisku poprzez informowanie mieszkańców o możliwości adopcji zwierząt
bezdomnych umieszczając ogłoszenie w miejscowej prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
w Szczytnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, a także współdziałanie w tym zakresie
z organizacjami społecznymi. Poszukując nowych właścicieli gmina może stosować zachęty w postaci
zakupu między innymi: budy dla psa, karmy itp.;
5) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt
z terenu gminy przebywających w schronisku. Zabiegom nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni
od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właścicieli lub opiekunów;
6) usypianie ślepych miotów, które może być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii na koszt
gminy;
7) współpracę ze społecznymi opiekunami wolno żyjących kotów, którzy zarejstrowali się w Urzędzie
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym
ich dokarmianie może być także powierzone jednostkom pomocniczym gminy lub organizacjom
społecznym.
§ 4. 1. Na terenie gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały po przyjęciu
zgłoszenia o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie
bezpieczeństwa, po ustaleniu miejsca ich przebywania.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez schronisko dla zwierząt wyłącznie przy
użyciu specjalistycznego sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie
zadawał im cierpienia.
3. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał
do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

się

środkiem

transportu

przystosowanym

Rozdział 3.
Pozostałe działania w ramach programu
§ 5. 1. Gmina zapewnia opiekę dla bezdomnych zwierząt gospodarskich poprzez umieszczenie
ich w gospodarstwie rolnym – Dolina 19, 57-340 Duszniki-Zdrój.
2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowany jest przez lekarza weterynarii – Rola Rafał Prywatna Praktyka Weterynaryjna Łężyce 3a, 57-340
Duszniki Zdrój.
3. Gmina prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców
w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie
obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt między innymi poprzez plakaty, ulotki,
ogłoszenia, rozpowszechnianie informacji w środkach przekazu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy w Szczytnej.
4. Gmina prowadzić będzie sterylizację lub kastrację zwierząt w gminie przy pełnym poszanowaniu praw
właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.
Rozdział 4.
Środki finansowe związane z realizacją Programu
§ 6. Na realizację zadań związanych z wdrożeniem Programu w 2020 roku przeznacza się kwotę
w wysokości 19.000,00 zł, w tym na:
1) realizację zadań wymienionych w § 3 i § 4 – 14.500,00 zł,
2) realizację zadania wymienionego w § 5 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 – 1.500,00 zł,
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3) realizację zadania wymienionego w § 5 ust. 4 – 3.000,00 zł,
§ 7. Przewiduje się możliwość zwiększenia tych środków w ciągu roku w zależności od potrzeb.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczytnej:
S. Czarnik
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/107/20
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 30 stycznia 2020 r.

DEKLARACJA SPOŁECZNEGO OPIEKUNA ZWIERZĄT
Urząd Miasta i Gminy
ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna
Imię i nazwisko osoby składającej
deklarację na społecznego opiekuna
zwierząt
Adres zamieszkania, nr telefonu, adres
e-mail
Gatunek zwierząt objętych opieką, ich
liczba oraz płeć

Liczba i płeć zwierząt

Forma udzielanej zwierzętom opieki

Miejsce przebywania zwierząt

Dodatkowe uwagi
Oświadczam, że opiekuję się zadeklarowanymi powyżej zwierzętami.
Zobowiązuję się informować Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej o wszelkich zmianach danych
podanych powyżej, w tym o fakcie zaprzestania udzielania zadeklarowanej przeze mnie pomocy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb
wynikających z realizacji Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
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 (RODO).

……..…………………...……
miejscowość, data

…………………………………………………
podpis społecznego opiekuna zwierząt

