
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/179/2021 

RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 

z dnia 2 marca 2021 r. 

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

zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2021 r.” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638) – 

po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu, Fundacji Na Pomoc Zwierzętom 

(KRS:0000517389) oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie gminy Stare Bogaczowice: 

Koła Łowieckiego „Jeleń” w Wałbrzychu, Koła Łowieckiego „Knieja” w Wałbrzychu, Koła Łowieckiego 

„Koliba” w Wałbrzychu, Koła Łowieckiego „Szarak” w Wałbrzychu, Rada Gminy w Starych Bogaczowicach 

uchwala: 

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

dla Gminy Stare Bogaczowice na 2021 r. 

§ 2. Program, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Stare Bogaczowice: 

Aneta Rajca

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 marca 2021 r.

Poz. 1209



Załącznik do uchwały nr XVIII/179/2021 

Rady Gminy Stare Bogaczowice 

z dnia 2 marca 2021 r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2021 r. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

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

poz. 638 ze zm.), 

2) Programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2021 r.”, 

3) 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, 

4) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Łokietka 

7, 58-303 Wałbrzych, 

5) Opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad kotem lub kotami wolno 

żyjącymi na terenie Gminy Stare Bogaczowice, 

6) Przychodni weterynaryjnej – należy przez to rozumieć Przychodnię Weterynaryjną Frankiewicz & 

Frankiewicz S.C., ul. Piotra Wysockiego 34, 58-300 Wałbrzych. 

Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

§ 2. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt, w szczególności psów i kotów oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Stare Bogaczowice. 

§ 3. Zadania priorytetowe programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stare Bogaczowice, 

4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację, 

5) poszukiwanie nowych 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. 

Rozdział 3. 

Realizacja zadań 

§ 4. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Przyjmowanie 

bezdomnych zwierząt domowych z terenu Gminy Stare Bogaczowice do schroniska następuje na zgłoszenie 

przez Kierownika Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy Stare 

Bogaczowice, z uwzględnieniem zapisów § 13. 
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§ 5. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie Wójt Gminy Stare 

Bogaczowice realizuje poprzez: 

1) zakup karmy przeznaczonej na dokarmianie kotów wolno żyjących przez opiekunów społecznych, 

2) finansowanie kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących, 

3) współpracę z przychodnią weterynaryjną w przypadku wystąpienia potrzeby leczenia kotów wolno żyjących. 

2. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno 

żyjącymi i podejmowaniu interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Gminy Stare Bogaczowice realizuje 

Schronisko, a zwierząt gospodarskich - podmiot wskazany w § 11. 

2. Odłowione zwierzęta domowe zostaną niezwłocznie przekazane do Schroniska. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 

przeznaczonego do odławiania zwierząt nie stwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Przewóz zwierząt 

bezdomnych będzie odbywał się za pomocą przystosowanego do tego bezpiecznego i humanitarnego środka 

transportu. 

4. Odłowione zwierzęta gospodarskie zostaną przekazane pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego  

w § 11. 

§ 7. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt (psów, kotów) realizowana będzie przez: 

1) Schronisko, poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, 

z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na wiek  

lub stan zdrowia, 

2) Wójta Gminy Stare Bogaczowice, przez finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących 

na podstawie umowy zawartej z Przychodnią weterynaryjną, do której koty wolno żyjące będą doprowadzane 

przez opiekunów społecznych, po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg. 

§ 8. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Stare Bogaczowice może finansować zabiegi sterylizacji 

i kastracji bezdomnych zwierząt przed przekazaniem zwierzęcia nowemu właścicielowi po zgłoszeniu przez 

niego chęci adopcji, na podstawie umowy zawartej z Przychodnią weterynaryjną, do której bezdomne zwierzęta 

będą doprowadzane przez adoptującego, po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów realizuje: 

1) Wójt Gminy Stare Bogaczowice, poprzez finansowanie zabiegów usypiania ślepych miotów kotów wolno 

żyjących na podstawie umowy zawartej z Przychodnią weterynaryjną, 

2) Schronisko, przez dokonywanie wyłącznie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów 

zwierząt bezdomnych. 

§ 10. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt Wójt Gminy Stare Bogaczowice realizuje poprzez: 

1) współpracę ze Schroniskiem, które prowadzi działania w tym zakresie, 

2) za pośrednictwem Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem poprzez promocję 

adopcji zwierząt, tj. umieszczanie ogłoszeń o wyłapanych na terenie Gminy zwierzętach, które przekazano 

do schroniska. 

§ 11. Zwierzęta gospodarskie z terenu Gminy Stare Bogaczowice mają zapewnione miejsce opieki 

w Gospodarstwie Rolnym Michał Bustrycki z siedzibą przy ul. Głównej 38, 58-312 Gostków. O zamiarze 

umieszczenia zwierząt gospodarskich w miejscu ich opieki zostanie powiadomiony Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Wałbrzychu. 

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt realizuje 

Wójt Gminy Stare Bogaczowice na podstawie umowy z Przychodnią weterynaryjną. 
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§ 13. Informacje o zwierzętach bezdomnych oraz o zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych 

na terenie Gminy Stare Bogaczowice należy zgłaszać do: 

1) pracownika Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, wyznaczonego do czynności związanych z realizacją zadań 

związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami - tel. 74/84 52 165, 

2) poza godzinami pracy urzędu - pracownika Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, wyznaczonego do czynności 

związanych z zarządzaniem kryzysowym – tel. 605 535 935. 

Rozdział 4. 

Finansowanie programu 

§ 14. Na realizację Programu na rok 2021 zaplanowano kwotę 33.000 zł., w tym: 

1) kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z walką z bezdomnością zwierząt – wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca i opieki w Schronisku, sterylizacja i kastracja, usypianie 

ślepych miotów zwierząt przebywających w Schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

2) kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, leczenie, 

sterylizacja i kastracja oraz usypianie ślepych miotów w Przychodni weterynaryjnej, 

3) kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne i opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt lub innych okoliczności, 

4) kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi. 
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