
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/219/21 

RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miasto Oława na 2021 rok 

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

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 638), po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, zarządcy obwodu łowieckiego 

oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Rada Miejska 

w Oławie uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Miasto Oława na 2021 rok, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie: 

Krzysztof Mazurek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Poz. 1833



Załącznik do uchwały nr XXXIV/219/21 

Rady Miejskiej w Oławie 

z dnia 26 marca 2021 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Miasto Oława na 2021 r. 

Rozdział 1. 

Cele oraz wykonawcy Programu 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Oława. 

§ 2. Wykonawcami Programu są: 

1) Urząd Miejski w Oławie; 

2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

3) Straż Miejska w Oławie oraz Policja; 

4) tymczasowe przytulisko do przebywania zwierząt zagubionych i bezdomnych przy ul. Rybackiej wraz 

z podmiotem prowadzącym opiekę weterynaryjną nad bezpańskimi psami i kotami; 

5) Schronisko w Gilowie - Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych z siedzibą w Gilowie 

113, 58-230 Niemcza, reprezentowane przez prowadzącego ww. działalność gospodarczą: Kierownika 

Schroniska - Roberta Bienias. 

Rozdział 2. 

Zapobieganie bezdomności zwierząt  

§ 3. 1. W celu zapobiegania bezdomności psów prowadzone będą następujące działania:  

1) wyłapywanie bezdomnych psów; 

2) zmniejszanie populacji bezdomnych psów poprzez: 

a) sterylizację i kastrację psów przebywających w przytulisku, 

b) usypianie ślepych miotów, 

c) elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów, 

d) wprowadzanie danych do Międzynarodowej Bazy Safe-Animal, umożliwiającej szybkie odnajdywanie 

właścicieli zagubionych zwierząt; 

3) edukacja mieszkańców w zakresie odpowiedzialnego i humanitarnego traktowania psów; 

4) stosowanie ulg określonych w uchwale Rady Miejskiej w Oławie w sprawie opłaty od posiadania psów, 

zachęcających mieszkańców do adopcji bezpańskich psów przebywających w miejskim przytulisku. 

2. Finansowanie działań mających na celu zapobieganie bezdomności psów: 

1) Działania określone w ust. 1 pkt 1, 2 oraz pkt 4 realizowane są w oparciu o środki budżetu Gminy Miasto 

Oława. 

2) Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania psów realizowana jest ze środków budżetu 

miasta przy udziale podmiotów, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz 

przychodnię weterynaryjną sprawującą opiekę nad zwierzętami w przytulisku. 
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3. Wyłapywanie bezdomnych psów prowadzi na zgłoszenie Straży Miejskiej, Policji lub Wydziału 

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oławie - Przychodnia 

Weterynaryjna - Prywatna Praktyka, lek. wet. Józef Aksman, ul. Sosnowa 34, 55-200 Oława. 

4. Propagowanie trwałego znakowania psów, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. c), poprzez elektroniczne 

znakowanie (czipowanie) psów przebywających w przytulisku oraz nowo rejestrowanych w prowadzonej przez 

Gminę ewidencji, jak również  wprowadzanie danych do Międzynarodowej Bazy Safe-Animal, umożliwiającej 

szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt. 

§ 4. 1. W celu ograniczania populacji kotów bezdomnych i wolno żyjących prowadzone będą następujące 

działania:  

1) sterylizacja i kastracja kotów bezdomnych i wolno żyjących (po zabiegu i rekonwalescencji koty wolno 

żyjące wracają do miejsc, z których zostały odłowione); 

2) usypianie ślepych miotów; 

3) edukacja mieszkańców w zakresie odpowiedzialnego i humanitarnego traktowania kotów. 

2. Działania określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 realizowane są w oparciu o środki budżetu Gminy Miasto 

Oława. 

3. Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania kotów realizowana jest ze środków 

budżetu miasta przy udziale podmiotów, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

§ 5. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt gospodarskich prowadzone będzie ich wyłapywanie 

i zapewnianie im opieki. 

§ 6. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Miasto Oława ma charakter interwencyjny. 

§ 7. 1. Zwierzę bezdomne, umieszczone w przytulisku w wyniku jego odłowienia, powinno być odebrane 

przez właściciela w terminie do 7 dni od dnia jego przyjęcia (odbiór zwierzęcia może nastąpić po 

udokumentowaniu przez właściciela prawa do tego zwierzęcia i posiadania wymaganych szczepień). 

2. Po upływie 7 dni w przytulisku podejmowane są działania w zakresie poszukiwania właściciela 

zwierzęcia bądź poszukiwania nowego właściciela. 

3. W przypadku niemożności ustalenia właściciela, bądź adopcji, zwierzę takie będzie przekazywane do 

Schroniska w Gilowie - Ośrodka Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych. 

Rozdział 3. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  

§ 8. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom polega na:  

1) umieszczaniu wyłapanych zwierząt w przytulisku; 

2) szukaniu dla nich właścicieli; 

3) w razie niemożności ustalenia właściciela, bądź adopcji przekazanie do Schroniska w Gilowie - Ośrodka 

Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych. 

2. Wsparcie przez Gminę Miasto Oława adopcji bezdomnych zwierząt z przytuliska odbywa się poprzez 

działania edukacyjne oraz stosowanie ulg określonych w uchwale Rady Miejskiej w Oławie w sprawie opłaty 

od posiadania psów. 

§ 9. Zapewnianie opieki tymczasowo bezdomnym zwierzętom gospodarskim polega na umieszczeniu ich, 

do czasu znalezienia im właściciela, w gospodarstwie rolnym przy ul. Bursztynowej 24 w Oławie. 
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Rozdział 4. 

Zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom  

§ 10. Zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom polega na ich dokarmianiu, szczególnie w okresie 

zimowym. 

§ 11. W ramach realizacji zadania określonego w § 10 pkt 1 Gmina Miasto Oława pokryje koszty zakupu 

100 kg karmy miesięcznie. 

Rozdział 5. 

Edukacja prowadzona w  ramach Programu  

§ 12. Celem działań edukacyjnych prowadzonych w ramach Programu będzie: 

1) promowanie ograniczania populacji zwierząt poprzez świadome nabywanie zwierzęcia oraz ich sterylizację 

i kastrację; 

2) informowanie o zasadach prawidłowego postępowania i utrzymywania zwierząt, w tym promowanie 

trwałego znakowania psów oraz piętnowanie porzucania zwierząt; 

3) wyrażanie sprzeciwu wobec osób źle traktujących zwierzęta; 

4) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych. 

§ 13. Działania edukacyjne prowadzone będą poprzez m.in: 

1) spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. 

§ 14. Działania edukacyjne prowadzą: 

1) Urząd Miejski w Oławie; 

2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

3) Straż Miejska; 

4) miejskie przytulisko; 

5) inne zainteresowane podmioty. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe  

§ 15. 1. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia 

Przychodnia Weterynaryjna - Prywatna Praktyka, lek. wet. Józef Aksman, ul. Sosnowa 34, 55-200 Oława. 

2. Zdarzenia o których mowa w ust.1 należy zgłaszać do Policji lub Straży Miejskiej. 

§ 16. Na realizację Programu przeznacza się: 

1) kwotę 215 000,00 zł 

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami, usługi weterynaryjne, czipowanie psów, gotowość przyjęcia psów  

do Schroniska w Gilowie - Ośrodka Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych - 180 000,00 zł 

- utrzymanie miejskiego przytuliska w tym zakup materiałów i wyposażenia, woda, energia, wywóz śmieci, 

zabezpieczenie przeciw gryzoniom, dezynfekcja, nadzór sanitarny oraz zakup karmy - 35 000,00 zł 

- na podstawie zawartego porozumienia miedzygminnego i uchwały Rady Gminy Miasto Oława  

nr XII/104/15 udzielono z budżetu Gminy Miasto Oława pomoc finansową dla Gminy Oława, w postaci 

sfinansowania 50% wartości zadania pn. „Budowa, uruchomienie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych 

zwierząt” w miejscowości Gać w gminie Oława. 
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