
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/159/2021 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

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

zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2021 roku” 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) Rada 

Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje: 

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

na terenie gminy Zawidów w 2021 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zawidów. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Rafał Ryż

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 marca 2021 r.

Poz. 1159



Załącznik do uchwały nr XXXVI/159/2021 

Rady Miejskiej w Zawidowie 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZAWIDÓW W 2021 ROKU 

 

WPROWADZENIE 

Rada Miejska zważywszy że: 

- zwierzę, jako istota żyjąca do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, 

- człowiek winien jest zwierzętom poszanowanie, opiekę i ochronę, 

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy, 

- działania na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

należy wesprzeć współpracą z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt 

oraz Inspekcją Weterynaryjną i samorządem lekarsko-weterynaryjnym, uchwala „Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidów” jako wyraz 

polityki Gminy Zawidów wobec problemu bezdomności zwierząt. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zawidów”, zwanego dalej 

Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  

2. Programem są objęte zwierzęta bezdomne oraz koty wolno żyjące, przebywające w granicach 

administracyjnych Gminy Zawidów. 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Zawidów, 

2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Zawidów 

3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 638), 

4) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej, prowadzone 

przez Stowarzyszenie „Inicjatywa Dla Zwierząt” w Zielonej Górze, 

5) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza, 

6) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 

osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. 

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Zawidów  

2. Realizatorem Programu jest Gmina Zawidów przy udziale: 

1) Schroniska, 

2) Organizacja Pożytku Publicznego „Inicjatywa Dla Zwierząt” w Zielonej Górze , której statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt, 

3) Zarządu Koła Łowieckiego Bażant w Zawidowie, 

4) placówek oświatowych, podległych Gminie, poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach informacyjnych 

i edukacyjnych mieszkańców. 
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Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

§ 4. 1. Głównym celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt na obszarze Gminy.  

2. Program jest wyrazem wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Gminę, a jego cel realizowany 

jest poprzez podejmowanie odpowiednich działań, będących przedmiotem niniejszego Programu. 

3. Do podstawowych zadań Programu należy zaliczyć: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki, 

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów w schronisku 

pochodzących z Gminy oraz usypianie ślepych miotów, 

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

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

6) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

7) promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt. 

Rozdział 3. 

Opieka nad zwierzętami 

§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizuje Gmina we współpracy ze Schroniskiem,  

lub zarządem obwodu łowieckiego poprzez:  

1) odławianie i umieszczanie w Schronisku, 

2) zapewnienie właściwych warunków bytowania oraz opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia 

i wyżywienia bezdomnym zwierzętom oraz zwierzętom, które utraciły właściciela, przebywających 

w Schronisku. 

2. Na podstawie art. 11a ust. 4 Ustawy, Gmina powierzyła odławianie bezdomnych zwierząt Schronisku. 

3. Interwencje w sprawach związanych z naruszeniem Ustawy podejmowane będą we współdziałaniu 

z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

4. Dla zwierząt gospodarskich zgubionych lub odebranych w przypadku naruszenia Ustawy, zapewnia się 

miejsce w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez Pana Mirosława Frankiewicza, które znajduje się 

w miejscowości Zawidów ulica Ostróżno 18 na podstawie umowy zawartej przez Gminę z właścicielem. Gmina 

na ten cel przeznacza środki w wysokości 820,00 złotych.  

5. Gmina przeznacza środki, na realizację zadania-prowadzenie schroniska, w wysokości 25.038,00 złotych. 

§ 6. 1. Gmina sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi poprzez ich dokarmianie. 

2. Dokarmianie kotów wolno żyjących następować będzie poprzez wydawanie karmy opiekunom 

(karmicielom), zarejestrowanym w Gminie. 

3. Opiekunowie (karmiciele) będą rejestrowani na podstawie zgłoszeń, po ogłoszeniu stosownej informacji 

na stronie internetowej Gminy i tablicy ogłoszeń. 

4. Rejestracja opiekuna następuje po podpisaniu oświadczenia zawierającego klauzulę o jawności danych 

osobowych. 

5. W prowadzonym przez Urząd rejestrze określone będzie miejsce przebywania kotów żyjących,  

ich orientacyjna liczba oraz ilość przeznaczonej karmy. Po sprawdzeniu danych uwzględnionych w rejestrze, 

opiekun (karmiciel) będzie mógł odebrać, w wyznaczonym miejscu, karmę dla kotów. 

6. Gmina przeznacza środki na dokarmianie kotów wolno żyjących w wysokości 1.500,00 złotych. 
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§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli, dla zwierząt znajdujących się w Schronisku, realizuje Gmina poprzez 

Schronisko, któremu, na podstawie art. 11a ust.4 Ustawy, powierzyła zadanie do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić  

im należyte warunki bytowania. 

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

zwierząt realizuje Gmina poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii, Kaziemierzem Suduł prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Weterynaryjny „CITOWET'.  

2. Bezdomne zwierzęta chore lub ranne, po udzieleniu pomocy weterynaryjnej przez lekarza weterynarii 

Kazimierza Suduł prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Weterynaryjny „CITOWET”  

ul. Wierzbowa 16, 59-970 Zawidów zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku. 

3. Gmina przeznacza środki, na zapewnienie zadań, o których mowa w ust. 1-2, w wysokości 1.000,00 

złotych. 

Rozdział 4. 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt i kotów wolno żyjących 

§ 9. 1. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących realizuje Gmina poprzez:  

1) obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, z terenu Gminy, przyjętych  

do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, 

z uwagi na stan zdrowia i wiek; 

2) usypianie ślepych miotów, 

3) sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących, 

2. Gmina, na podstawie art. 11 a ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt powierza 

Schronisku na podstawie umowy, zadanie obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt oraz usypianie 

ślepych miotów przyjętych do schroniska pochodzących z terenu Gminy. 

3. Gmina refunduje Schronisku koszty zadania, o którym mowa w ust. 2. 

4. Sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów wykonywać będzie lekarz 

weterynarii Kazimierz Suduł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Weterynaryjny 

"CITOWET", któremu Gmina powierza w drodze umowy. 

5. Gmina przeznacza środki na: 

1) obligatoryjne zabiegi oraz usypianie ślepych miotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w wysokości 2000,00 

złotych.  

2) sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących, w wysokości 500,00 złotych. 

§ 10. Bezpłatne czipowanie psów Gmina może realizować w miarę dostępności środków finansowych. 

Rozdział 5. 

Edukacja mieszkańców 

§ 11. 1. Gmina, w ramach Programu, prowadzi we współpracy ze Schroniskiem i organizacjami 

pozarządowymi i placówkami oświatowymi, działania edukacyjno-informacyjne, m. in. W zakresie 

odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, konieczności czipowania, 

a także adopcji ze schroniska.  

2. Kształtowanie świadomości ludzi opierać się będzie w szczególności na: 

1) wdrażaniu prawidłowych postaw i zasad traktowania zwierząt, 

2) promowaniu humanitarnego postępowania, w tym poszanowanie praw i obowiązków wynikających 

z posiadania zwierzęcia, 

3) potępianiu i wyrażaniem sprzeciwu wobec osób źle traktujących zwierzęta, zarówno tych pozostających  

pod opieką jak i bezdomne. 
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Rozdział 6. 

Finansowanie programu 

§ 12. 1. Gmina zapewnia środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu w wysokości 

30.858,00 złotych. 
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