
 

 

UCHWAŁA NR XIV/151/2020 

RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Czernica w 2020 r. 

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

Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 

jednolity: 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 Czernica w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Czernica: 

L. Kusiak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2020 r.

Poz. 2474

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha4de
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmrqhe3tc


Załącznik do uchwały Nr XIV/151/2020 

Rady Gminy Czernica 

z dnia 31 marca 2020 r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Czernica na rok 2020. 

Rozdział 1. 

Cel i zadania programu 

§ 1. 1. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Czernica w 2020 r., zwanego dalej „Programem”, jest zapobieganie bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Czernica, zwanej dalej „Gminą”, oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno 

żyjącymi, w rozumieniu art. 4 pkt 16-18 i 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt domowych; 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy; 

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

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) odławianie bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

7) powadzenie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym; 

8) plan sterylizacji i kastracji zwierząt. 

Rozdział 2. 

Opieka nad zwierzętami 

§ 2. Opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy zapewnia się poprzez: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt, mieszczącego się przy 

ul. Antoniów 1 w Chorzowie-Maciejkowice, prowadzonego przez Fundację S.O.S. dla zwierząt,  

41-508 Chorzów –Maciejkowice, ul. Antoniów 1, zwanym dalej „schroniskiem”; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, na zasadach określonych w rozdziale 3; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w schronisku, o którym mowa w pkt 1; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w pkt 1; 

5) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych; 

6) usypianie ślepych miotów, w schronisku, o którym mowa w pkt 1; 

7) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, poprzez umieszczanie ich w gospodarstwie rolnym 

prowadzonym przez p. Stanisława Nieman, zlokalizowanym przy ul. Zagrodowej 3 w Krzykowie, z którym 

każdorazowo zostanie zawarta umowa na świadczenie usług w tym zakresie, zwanym dalej „gospodarstwem 

rolnym”; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych. 

Rozdział 3. 

Sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi 

§ 3. 1. Koty wolno żyjące, czyli urodzone lub żyjące na wolności w otoczeniu człowieka, lecz w stanie 

dzikim, nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych w rozdziale 5. 
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2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizują społeczni opiekunowie 

(karmiciele) kotów wolno żyjących, którym dostarcza się karmę. 

3. Dokarmianie lub udzielenie doraźnej pomocy wolno żyjącym kotom, odbywa się w miejscu ich bytowania, 

zaś leczenie i usypianie ślepych miotów w lecznicy weterynaryjnej, z tym że po zakończeniu leczenia wolno 

żyjące koty umieszczane są w miejscu swojego dotychczasowego bytowania. 

Rozdział 4. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 4. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Gmina i schronisko, poprzez promocję 

adopcji zwierząt bezdomnych z terenu Gminy i umieszczanie ogłoszeń o ich adopcji. 

2. Do adopcji przekazywane są zwierzęta bezdomne przebywające w schronisku, jednakże nie wcześniej  

niż po upływie 14 dni od ich odłowienia, o ile nie ustalono właściciela, chyba że właściciel wyraził zgodę  

na adopcję. 

3. Adopcja dokonywana jest na rzecz osób zainteresowanych i zdolnych do zapewnienia adoptowanemu 

zwierzęciu należytych warunków bytowania. 

Rozdział 5. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy odbywa się na bieżąco i następuje w odniesieniu  

do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych  

lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa. 

2. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje p. Gabriela Bartoszek, prowadząca 

działalność gospodarczą pod nazwą PUPHW „Gabi”, adres: ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice. 

3. Odłowienie bezdomnych zwierząt wykonywane będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 

nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał  

im cierpienia. 

4. Środki transportu do przewozu zwierząt bezdomnych powinny spełniać warunki określone w ustawie. 

5. Odłowione zwierzęta domowe przekazywane są do schroniska, o którym mowa w § 2 pkt 1, a odłowione 

zwierzęta gospodarskie przekazywane są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 2 pkt 7. 

6. Odłowione zwierzę, które nie zostało przekazane do adopcji po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2, 

zostanie wydane osobie, która wykaże swoje prawo własności do zwierzęcia. 

Rozdział 6. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 6. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w tym dyżuru lekarza weterynarii, w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy, realizuje lek. wet. Tomasz Grabiński, prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą O.R.Z. „Kątna” Tomasz Grabiński z siedzibą przy ulicy Dembowskiego 

40/2, 51-670 Wrocław. 

2. Lecznica, o której mowa w ust. 1, odpowiedzialna jest również za przewiezienie rannego zwierzęcia 

z miejsca zdarzenia drogowego do miejsca leczenia. 

Rozdział 7. 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 7. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów następuje 

przez: 

1) prowadzenie akcji zachęcających właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji; 

2) usypianie w schronisku ślepych miotów, dla których nie ma możliwości zapewnienia właścicieli; 

3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację w schronisku, (o którym mowa w § 2 pkt 1), dokonywaną przez 

lekarza weterynarii, jednakże nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia umieszczenia zwierzęcia 
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w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela, z wyłączeniem zwierząt, u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

Rozdział 8. 

Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym 

§ 8. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami  

oraz ich humanitarnego traktowania odbywa się poprzez: 

1) zachęcanie nauczycieli przedszkoli i szkół do włączenia treści programowych w dziedzinie należytego 

i humanitarnego traktowania zwierząt oraz promowania właściwych postaw w stosunku do zwierząt; 

2) współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt; 

3) aktywizację mieszkańców Gminy do opieki nad kotami wolno żyjącymi, zgłaszania przypadków złego 

traktowania zwierząt oraz do działalności w organizacjach, o których mowa w pkt 2; 

4) propagowanie akcji adopcyjnych zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 9. 

Plan sterylizacji i kastracji zwierząt 

§ 9. Plan sterylizacji i kastracji zwierząt realizowany będzie poprzez: 

1) wykonywanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy 

w lecznicach weterynaryjnych, z którymi Gmina zawrze umowę. Sterylizacji lub kastracji poddawane będą 

koty dostarczone do zakładów leczniczych przez społecznych opiekunów kotów; 

2) wykonywanie dobrowolnych i bezpłatnych zabiegów sterylizacji kotek, należących do osób zamieszkałych 

w Gminie: 

a) objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, 

b) emerytów, 

c) rencistów; 

3) zabiegi sterylizacji kotek, należących do osób zamieszkałych w Gminie wykonywane są w lecznicach 

weterynaryjnych na terenie Gminy, z którymi Gmina zawrze umowę; 

4) podanie do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica, 

adresów lecznicy/lecznic weterynaryjnych, w których uprawnieni mieszkańcy Gminy Czernica mogą poddać 

sterylizacji lub kastracji koty. Sterylizacja lub kastracja w wybranych lecznicach odbywać się będzie  

do wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel. 

Rozdział 10. 

Finansowanie programu 

§ 10. 1. Środki finansowe w wysokości 76 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) 

przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu, zabezpieczone są w budżecie Gminy na rok 2020. 

2. Środki finansowe wydatkowane będą na: 

1) zakup usług i wyposażenia oraz realizację planu sterylizacji i kastracji zwierząt w wysokości 51 000,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); 

2) utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach dla zwierząt w wysokości 25 000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 
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