
 

 

UCHWAŁA NR XXI/181/2020 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wołów na rok 2020” 

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

z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 11a ust. 1 - 5 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

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

na terenie Gminy Wołów na rok 2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołowie: 

J. Tomków

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 marca 2020 r.

Poz. 1757



Załącznik do uchwały nr XXI/181/2020 

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2020 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WOŁÓW NA ROK 2020 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Celem niniejszego Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie 

bezdomności zwierząt oraz ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Wołów. 

2. Realizacja niniejszego Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.), w szczególności z zachowaniem zasad 

humanitaryzmu. 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wołów, 

2) Schronisku - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt na podstawie umowy 

zawartej z Gminą Głogów – Miejskie schronisko, ul. Żukowicka 1A, 67-200 Głogów / Wróblin Głogowski, 

3) Programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołów na rok 2020", 

4) Przychodni Weterynaryjnej – należy przez to rozumieć: 

a) Przychodnię Weterynaryjną „Lancet”, prowadzoną przez lek. wet. Wiesława Janus, ul. M. Skłodowskiej 

– Curie 9, 56-100 Wołów, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych 

w okresie od 1. dnia do 15. dnia każdego miesiąca, 

b) Przychodnię Weterynaryjną „Podaj Łapę”, prowadzoną przez lek. wet. Artura Różyckiego,  

ul. Zwycięstwa 8, 56-120 Brzeg Dolny, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług 

weterynaryjnych od 16. dnia do ostatniego dnia każdego miesiąca, 

5) Gospodarstwie Rolnym – należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne prowadzone przez Adama 

Siembidę, zam. Gliniany 28, 56-100 Wołów, z którym Gmina zawarła umowę na zapewnienie miejsca 

gospodarskim zwierzętom bezdomnym w gospodarstwie rolnym. 

6) Zakładzie Usług Leśnych – należy przez to rozumieć Zakład Usług Leśnych w Kokorzycach prowadzony 

przez Arkadiusza Kusińskiego, ul. Ogrodowa 5, 55-330 Miękinia, który będzie odławiał zwierzęta dzikie, 

które zostały poszkodowane wskutek wypadków lub kolizji oraz wolno biegające, znajdujące się poza 

terenem swojego naturalnego bytowania. 

§ 3. Wykonawcami Programu są: 

1) Gmina, 

2) Schronisko, 

3) Przychodnia Weterynaryjna, 

4) Gospodarstwo Rolne, 

5) Zakład Usług Leśnych, 

6) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 

7) osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. 
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Rozdział 2. 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt 

§ 4. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt polega na zapewnieniu opieki lekarsko - weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym 

zwierzętom oraz kotom wolno żyjącym. 

§ 5. 1. Informacje o bezdomnych zwierzętach na terenie Gminy można zgłaszać telefonicznie  

pod numerem: (71) 3191312 i (71) 3191353 lub do Przychodni Weterynaryjnej (w okresie od 1. dnia do 15. 

dnia każdego miesiąca pod numerem telefonu: 608020438, a w okresie od 16. dnia do ostatniego dnia każdego 

miesiąca pod numerem telefonu: 606469797). 

2. Informacje o zwierzętach które uległy wypadkom drogowym na terenie Gminy można zgłaszać 

telefonicznie pod numerem: (71) 3191312 i (71) 3191353 lub do Pana Arkadiusza Kusińskiego prowadzącego 

działalność pod nazwą  Zakład Usług Leśnych w Kokorzycach, ul. Ogrodowa 5, 55-330 Miękinia pod numer 

telefonu 608532161. 

§ 6. 1. Obligatoryjnego odłowienia domowego zwierzęcia bezdomnego i jego transportu do Schroniska,  

po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez Gminę pod numerem: 604467254, dokonuje Zbigniew Paruch 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "DOOG" Zbigniew Paruch Transport Zwierząt, ul. Legnicka 

12A, 59-400 Jawor. 

2. Obligatoryjnego odłowienia gospodarskiego zwierzęcia bezdomnego i jego transportu do Gospodarstwa 

Rolnego, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem: (71) 3191312, (71) 3191353, dokonuje: 

Zdzisław Grechowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „SKUP I SPRZEDAŻ ŻYWCA” 

Zdzisław Grechowicz, Szczepanów, ul. Osiedlowa 5/4, 55-300 Środa Ślaska oraz Krzysztof Jankowiak 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „SKUP – SPRZEDAŻ ŻYWCA” Eksport – Import Krzysztof 

Jankowiak, Piotrkosice 14, 56-300 Milicz. 

§ 7. Całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami, które są chore, ranne lub zostały poszkodowane 

w wyniku wypadku drogowego na terenie Gminy sprawuje Przychodnia Weterynaryjna. 

§ 8. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie zakupioną i wydaną przez 

Gminę karmą, realizowane jest przez: 

1) społecznych opiekunów kotów wolno żyjących zarejestrowanych w prowadzonym przez Gminę rejestrze 

społecznych opiekunów, 

2) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 

3) osoby prawne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, 

4) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom wolno żyjącym. 

2. W przypadku braku społecznych opiekunów i organizacji pozarządowych, których statutowym celem 

jest ochrona zwierząt, opieka nad kotami wolno żyjącymi sprawowana jest przez Gminę. 

Rozdział 3. 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 9. 1. Gmina zmierza do ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację 

zwierząt oraz usypianie ślepych miotów będących własnością mieszkańców Gminy Wołów, a także 

poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych. 

2. Na zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych i innych służb porządkowych Gmina zobowiązuje 

się do odłowienia i umieszczenia w schronisku zwierząt bezdomnych, zagubionych i błąkających się po terenie 

Gminy. 

§ 10. 1. Gmina finansuje koszty sterylizacji albo kastracji oraz usypiania ślepych miotów. 

2. Przychodnia Weterynaryjna dokonuje usypiania ślepych miotów. 

3. Skierowania na sterylizację albo kastrację psów i kotów oraz kotów wolno żyjących wydaje się 

społecznym opiekunom wpisanym do prowadzonego przez Gminę rejestru. 
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4. Zabiegowi sterylizacji albo kastracji poddawane będą także zwierzęta bezdomne po ich wyłapaniu 

i przewiezieniu do Schroniska. 

§ 11. Gmina poszukuje właścicieli dla zwierząt bezdomnych poprzez: 

1) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 

bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, 

2) prowadzenie akcji adopcyjnych oraz umieszczanie ogłoszeń o adopcji na  łamach prasy lokalnej  

oraz na portalach społecznościowych. 

Rozdział 4. 

Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu 

§ 12. Środki finansowe na realizację Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy na rok 

2020 w wysokości: 65 000,00 zł, w celu wydatkowania na: 

1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w Schronisku oraz w Gospodarstwie Rolnym - 10 000,00 zł, 

2) odławianie bezdomnych zwierząt - 3 000,00 zł, 

3) usługi weterynaryjne objęte Programem – 42 000,00 zł, 

4) zakup karmy dla kotów - 6 000,00 zł, 

5) opieka nad rannymi zwierzętami 4000,00 zł. 
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