
 

 

UCHWAŁA NR XXII/153/2021 

RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Jeżów Sudecki w 2021 roku 

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

Rada Gminy Jeżów Sudecki uchwala co następuje: 

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

zwierząt na terenie gminy Jeżów Sudecki – zwany dalej „Programem”. 

2. Program określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Jeżów Sudecki i obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt domowych; 

4) obligatoryjną sterylizację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

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

9) wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania 

tych środków. 

3. Zadania, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3-6 realizuje Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 

„Izery” Sp. z o.o. w Lubomierzu, prowadzący Schronisko dla małych bezdomnych zwierząt w Przylasku. 

§ 2. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom zapewnia się im miejsce w Schronisku dla małych 

bezdomnych zwierząt w Przylasku. 

§ 3. 1. Wolno żyjące koty, z terenu gminy Jeżów Sudecki, podlegają opiece gminy. 

2. Gmina Jeżów Sudecki zapewnia wolno żyjącym kotom pokarm w celu ich dokarmiania. 

3. Dokarmianie wolno żyjących kotów prowadzone jest poprzez opiekunów, tzw. karmicieli, którzy 

zobowiążą się do opieki nad tymi zwierzętami. 

4. Karmiciele podlegają rejestracji w Urzędzie Gminy Jeżów Sudecki. 
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§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt domowych z terenu gminy Jeżów Sudecki przeprowadzają służby 

Schroniska dla małych bezdomnych zwierząt w Przylasku. 

2. Odłowione zwierzęta przewożone są do Schroniska dla małych bezdomnych zwierząt w Przylasku, gdzie 

poddawane są: 

1) badaniom weterynaryjnym, 

2) 14-to dniowej kwarantannie, 

3) oddaniu właścicielowi lub przekazaniu do adopcji, 

4) uśpieniu w przypadkach koniecznych. 

3. Właściciele i osoby, pod opieką których pozostawały odłowione zwierzęta, będą mogły je odebrać  

ze schroniska w terminie 14 dni od dnia ich odłowienia. 

4. Schronisko uprawnione jest do przekazania zainteresowanym osobom odłowionych zwierząt do adopcji 

po upływie 14 dni od dnia ich wyłapania, na podstawie pozytywnej opinii obsługującego schronisko lekarza 

weterynarii. 

§ 5. Odłowione z terenu gminy Jeżów Sudecki i przewiezione do Schroniska dla małych bezdomnych 

zwierząt w Przylasku bezdomne zwierzęta, po odbyciu czternastodniowej kwarantanny, poddawane  

są obowiązkowej sterylizacji. 

§ 6. Schronisko dla małych bezdomnych zwierząt w Przylasku będzie prowadziło akcję edukacyjną,  

w tym w jednostkach oświatowych oraz procedurę adopcji zwierząt odłowionych  z terenu gminy Jeżów 

Sudecki. 

§ 7. 1. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt lekarz weterynarii, zapewniający opiekę 

weterynaryjną w Schronisku dla małych bezdomnych zwierząt w Przylasku, dokonuje usypiania ślepych 

miotów. 

2. Usypianie ślepych miotów dotyczy również wolno żyjących kotów. 

§ 8. 1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Jeżów Sudecki zapewnia się miejsce 

w gospodarstwie rolnym przy ul. Krętej 1 w Jeżowie Sudeckim. 

2. Gospodarstwo rolne, o którym mowa w ust. 1 spełnia warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich, 

zapewniając im schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną. 

3. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły 

swoje dotychczasowe schronienie, ponosi Gmina Jeżów Sudecki. 

§ 9. 1. Gmina zapewnia opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

2. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt prowadzona 

jest przez Lecznicę Weterynaryjną „Ostoja” w Jeleniej Górze. 

§ 10. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu są zabezpieczone w budżecie gminy na rok 

2021 i wynoszą 70 000,00 złotych, z czego: 

1) kwotę 47 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w § 2, § 5, § 6 i § 7; 

2) kwotę 2 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w § 3; 

3) kwotę 4 500,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w § 4; 

4) kwotę 1 500,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w § 8; 

5) kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w § 9. 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1166



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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Wacław Lesik 
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