
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/190/2021 

RADY GMINY CZARNY BÓR 

z dnia 9 marca 2021 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Czarny Bór w 2021 roku 

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

z 2020 r., poz. 713, ze zmianami) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2020 r., poz. 638), Rada Gminy Czarny Bór uchwala: 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR W 2021 ROKU 

 

Rozdział 1. 

Cel i zadania programu 

§ 1. Celem Programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt, w szczególności psów i kotów, na terenie Gminy Czarny Bór  

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 

2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt; 

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 przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

7) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami, poprzez promowanie prawidłowych 

postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

§ 2. Realizatorem Programu jest Gmina Czarny Bór, współdziałając w tym zakresie z: 

1) schroniskiem dla zwierząt, z którym została zawarta stosowna umowa; 

2) lekarzem weterynarii lub zakładem leczniczym dla zwierząt, z którym została zawarta stosowna umowa; 

3) organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

4) Rewirem Dzielnicowych Policji oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy; 

5) Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Wałbrzychu. 
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Rozdział 2. 

Opieka nad zwierzętami 

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Czarny Bór będzie realizowane  przez: 

1) Schronisko dla Zwierząt ul. Łokietka 7, 58-303 Wałbrzych, do którego będą trafiać bezdomne zwierzęta 

z terenu gminy; 

2) Gospodarstwo Rolne Pani Agnieszki Rozkocha, Witków nr 65, zapewniające miejsce dla zwierząt 

gospodarskich. 

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane będzie poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy są zarejestrowani 

w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze; 

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących w ramach umowy zawartej z lekarzem 

weterynarii lub zakładem leczniczym. 

§ 5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez: 

1) Schronisko dla Zwierząt ul. Łokietka 7, 58-303 Wałbrzych, poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych 

i promocyjnych, oraz pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt 

osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 

2) Gminę poprzez promocję adopcji zwierząt; m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie 

internetowej Gminy. 

§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarny Bór będzie prowadzone przez: 

1) Schronisko dla Zwierząt ul. Łokietka 7, 58-303 Wałbrzych. 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów, będzie odbywać się: 

- okresowo, w zależności od potrzeb; 

- doraźnie, w sytuacji gdy bezdomne zwierzę zagraża życiu lub bezpieczeństwu ludzi. 

§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizować będzie Gabinet Weterynaryjny, lek. wet. Sylwestra Wawrzyniak, ul. Główna 49b,  

58-379 Czarny Bór. 

§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizować będzie Gabinet Weterynaryjny, lek. wet. Sylwestra 

Wawrzyniak, ul. Główna 49b, 58-379 Czarny Bór. 

2. Uśpione mioty psów lub kotów będą przekazywane do utylizacji, przez firmę, Przewóz i Zbiórka Padliny, 

Transport i Handel – Andrzej Kuncewicz, ul. Benedyktyńska 39a, 58-405 Krzeszów. 

Rozdział 3. 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 9. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów, realizowane będzie 

poprzez: 

1) prowadzenie działań edukacyjnych promujących i zachęcających właścicieli psów i kotów do wykonywania 

zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz usypiania ślepych miotów; 

2) sterylizację i kastrację tych zwierząt na koszt gminy; 

3) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrodu; 

4) zabiegi, o których mowa wyżej dokonywane będą w schronisku lub w zakładzie leczniczo-weterynaryjnym, 

z którym Gmina podpisała umowę na ich wykonywanie oraz, który zapewni kotom odpowiednią opiekę 

pooperacyjną. 
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Rozdział 4. 

Edukacja mieszkańców 

§ 10. Gmina Czarny Bór w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 5. 

Finansowanie programu 

§ 11. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 

Czarny Bór na rok 2021 w wysokości 43 500 zł, z przeznaczeniem na: 

1) odławianie, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjną sterylizację  

lub kastrację w schronisku: 33 300 zł; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 600 zł; 

3) usypianie ślepych miotów: 600 zł; 

4) opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych: 6000 zł; 

5) zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich: 1000 zł; 

6) odbiór i przekazanie do utylizacji padłych zwierząt (w tym uśpionych miotów psów i kotów): 2000 zł. 

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Bór. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Czarny Bór: 

Marzena Łatka 
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