
 

 

UCHWAŁA NR XIX/122/2020 

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kudowa – Zdrój w 2020 roku 

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.) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje: 

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

na terenie gminy Kudowa – Zdrój w 2020 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

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

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

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju: 

S. Bielawska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 marca 2020 r.

Poz. 2394



Załącznik do uchwały Nr XIX/122/2020 

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju 

z dnia 27 marca 2020 r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Kudowa – Zdrój w 2020 roku 

WPROWADZENIE 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju uchwały w sprawie „Programu opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój 

w 2020 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.). 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów 

wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć gminę Kudowa – Zdrój; 

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta w  Kudowie – Zdroju; 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2020 roku. 

4) Opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuję opiekę nad zwierzęciem  

lub zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Kudowa – Zdrój. 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju; 

2) schronisko dla bezdomnych zwierząt; 

3) placówki weterynaryjne; 

4) opiekunowie społeczni. 

Rozdział 2. 

Cel programu 

§ 3. Celem Programu jest: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, 

3) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 3. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 4. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, znakowanie wszystkich psów 

elektronicznymi mikroprocesorami i ich rejestracja oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych 

zwierząt realizowane będzie poprzez zawieranie stosownej umowy z podmiotem prowadzącym schronisko. 
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2. Zapewnia się zwierzętom bezdomnym miejsce w schronisku: Fundacji „Pod Psią Gwiazdą” z/s  

ul. Sienkiewicza 12, 57-320 Polanica -Zdrój oraz objęcie ich opieką pielęgnacyjną i weterynaryjną, na podstawie 

zawartej umowy. 

3. Gmina podejmuje działania organizacyjne celem utworzenia, wraz z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego, warunków do ewentualnego powołania międzykomunalnych schronisk dla zwierząt. 

§ 5. Gmina podejmie współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt celem stałego i aktywnego poszukiwania wolnych miejsc 

w schroniskach dla zwierząt. 

Rozdział 4. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

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

1) prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, na podstawie wypełnionych 

i złożonych do Urzędu deklaracji zainteresowanych osób (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1  

do Programu), 

2) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowali  

się w Urzędzie, 

3) przeprowadzanie kontroli, co najmniej raz w kwartale, miejsc bytowania kotów wolno żyjących, 

4) przeprowadzenie przy udziale lekarza weterynarii, co najmniej raz w roku, kompleksowych inspekcji miejsc 

bytowania kotów wolno żyjących, 

5) prowadzenie doraźnej sterylizacji oraz kastracji  kotów wolno żyjących (wniosek i skierowanie stanowi 

załącznik nr 2 i 3 do Programu), 

6) podejmowanie innych działań niezbędnych dla utrzymania właściwego stanu zdrowia kotów wolno żyjących, 

w tym prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej w szkołach. 

§ 7. Zadania z zakresu opieki nad wolno żyjącymi kotami będą realizowane także poprzez działania 

prewencyjne Urzędu, w szczególności w zakresie rozpoznania i przeciwdziałania wszelkich przypadków 

niewłaściwego traktowania tych zwierząt. 

§ 8. W razie potrzeby zapewnia się leczenie kotów wolno żyjących, w tym umieszczania ich w lecznicy  

dla zwierząt, tj. w Gabinecie Weterynaryjnym „FUTRZAK” - Beata Dobroszek, z/s w Kudowie-Zdroju  

przy ul. Zdrojowej 27. 

Rozdział 5. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy będzie miało charakter doraźny i będzie realizowane 

na podstawie zamówień (zleceń) składanych przez Urząd. 

§ 10. Podmiotem realizującym usługę odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy będzie firma 

„HART” Prywatna Wielobranżowa Firma Usług – Dozór Sanitarno Porządkowy, z/s 58-160 Świebodzice,  

ul. Kopernika 12/5. 

§ 11. 1. Odławianiem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 

przez właściciela (opiekuna), jeżeli brak jest możliwości ustalenia właściciela (opiekuna). 

2. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska, o którym mowa w § 4 pkt 2. 

Programu. 

3. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego. 

Rozdział 6. 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

§ 12. Zapewnia się, w ramach środków przewidzianych w Programie, finansowanie obligatoryjnej 

sterylizacji albo kastracji zwierząt przekazanych do schroniska, z terenu Gminy. 
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§ 13. Sterylizacja i kastracja zwierząt jest prowadzona przez schronisko. 

Rozdział 7. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  

§ 14. 1. Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi schronisko, z którym Gmina podpisała 

umowę. 

2. Gmina prowadzi działania promocyjno-informacyjne celem umożliwienia osobom zainteresowanym 

dokonanie adopcji bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy. 

§ 15. Poszukiwanie właścicieli dla wolno żyjących kotów prowadzi Gmina poprzez zamieszczenie ogłoszeń 

na stronie internetowej Urzędu. 

Rozdział 8. 

Usypianie ślepych miotów  

§ 16. Usypianie ślepych miotów zwierząt, realizują: 

1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów; 

2) Gmina poprzez zawartą umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na usypianie ślepych miotów  kotów,  

tj. Gabinet Weterynaryjny „FUTRZAK” - Beata Dobroszek, z/s w Kudowie- Zdroju przy ul. Zdrojowej 27. 

Rozdział 9. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  

§ 17. Gospodarstwem rolnym, które zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu 

Gminy, jest gospodarstwo rolne położone w Gminie, ul. Brzozowie 23. 

§ 18. Gmina zapewnia finansowanie wszelkich kosztów niezbędnych do utrzymania zwierząt umieszczonych 

w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w § 18 oraz aktywnie poszukuje właścicieli (opiekunów) takich 

zwierząt poprzez zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu. 

Rozdział 10. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 19. Gmina zapewnia, na podstawie umowy z lekarzem weterynarii, tj. Gabinet Weterynaryjny 

„FUTRZAK” - Beata Dobroszek, z/s w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 27, całodobową opiekę weterynaryjną  

dla zwierząt, które uczestniczyły w zdarzeniu drogowym i z tego powodu wymagają leczenia bądź uśpienia. 

Rozdział 11. 

Edukacja mieszkańców 

§ 20. Gmina w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej 

i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji  

oraz chipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 12. 

Finansowanie programu 

§ 22. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpiecza się w budżecie Gminy 

na rok 2020 w wysokości 30.000,00 zł.  

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkowane będą w następujący sposób: 

1) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 

2500,00 zł; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt – 2000,00 zł; 

3) dokarmianie kotów wolno żyjących – 2195,00 zł; 

4) zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku – 12.960,00 zł; 

5) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację – 7250,00 zł; 

6) uśpienie ślepych miotów – 750,00 zł; 
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7) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami – 300,00 zł; 

8) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 2.000,00 zł; 

9) jednorazowa kontrola kompleksowa miejsc bytowania kotów – 45,00 zł.
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Załącznik Nr 1 do Programu 

 

Kudowa Zdrój , dnia …....................... 

Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju 

Ul. Zdrojowa 24 

57-350 Kudowa-Zdrój 

DEKLARACJA 

OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT 

Imię i nazwisko opiekuna społecznego 

zwierząt 

 

Adres zamieszkania 

numer telefonu 

 

Gatunek zwierząt objętych opieką 

oraz ich liczba i płeć 

 

Miejsce przebywania zwierząt  

Forma udzielanej zwierzętom opieki  

Dodatkowe informacje ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora Gminę Kudowa-Zdrój, 

w oparciu o przepisy 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) dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kudowa-Zdrój. 

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

miejscowość, data     podpis opiekuna społecznego zwierząt 
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Załącznik Nr 2 do Programu 

 

Kudowa-Zdrój, dnia ………………… 

Gmina Kudowa-Zdrój 

ul. Zdrojowa 24 

57-350 Kudowa-Zdrój 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA 

NA ZABIEG STERYLIZACJI* KASTRACJI* BEZDOMNYCH KOTÓW 

LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW* 

 

w ramach: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2020 roku” 

Imię i nazwisko lub nazwa jednostki zgłaszającej  

Adres zamieszkania lub siedziby nr. tel.  

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.)  

Rodzaj zabiegu: sterylizacja*(szt.), kastracja * 

uśpienie ślepego miotu* 
 

Miejsce przebywania zwierząt  

Informacje dodatkowe  

Uwaga: Gmina Kudowa-Zdrój ponosi jedynie koszty wykonania zabiegu sterylizacji i kastracji  

oraz usypiania ślepych miotów kotów bezdomnych! 

Na zabiegi będą kierowane zwierzęta, które doprowadzone zostaną do lecznicy przez osoby/jednostki 

zgłaszające! 

Wielkość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych 

kotów oraz usypiania ślepych miotów jest ograniczona! 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora Gminę Kudowa-Zdrój, 

w oparciu o przepisy 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) dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kudowa-Zdrój. 

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

miejscowość, data                                                                    podpis Wnioskodawcy 

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do Programu 

 

Kudowa-Zdrój,  dnia……………… 

SKIEROWANIE 

NA ZABIEG STERYLIZACJI*, KASTRACJI*  BEZDOMNYCH KOTÓW 

LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW * 

w ramach: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2020 roku” 

Niniejszym kieruję bezdomne koty zgłoszone przez: …………………………………….. na zabieg 

sterylizacji* /kastracji*/ uśpienie ślepego miotu*, który wykonany zostanie 

w ………………………………………………………… 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: ……….. szt. 

Rodzaj zabiegu:    sterylizacja: ……… szt. 

kastracja:  ..……. szt 

uśpienie ślepego miotu:  …….. 

Zwierzęta na zabieg doprowadzone  zostaną przez: …………………………………………… 

Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęcia zostaną odebrane 

przez:………………………………………………………………………. 

……………………………………….. 

podpis przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój 

wydającego skierowanie 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji* /kastracji*/usypiania 

ślepych miotów* koty są kotami bezdomnymi. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora Gminę Kudowa-Zdrój, 

w oparciu o przepisy 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) dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kudowa-Zdrój. 

…………………………………                                       ………………………………………… 

  miejscowość, data                                                      podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu 

 

*niepotrzebne skreślić 
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