
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/147/2021 

RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Piława Górna w 2021 roku 

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

Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje: 

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

na terenie gminy Piława Górna w 2021 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej: 

Dariusz Madejski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 marca 2021 r.

Poz. 1587



Załącznik do uchwały nr XXVII/147/2021 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej 

z dnia 25 marca 2021 r. 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PŁAWA GÓRNA W 2021 r. 

Rozdział 1. 

Wprowadzenie 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Piławie Górnej uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piława Górna w 2021 r.” 

jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  Program ma zastosowanie w przeważającej 

części do bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt 

gospodarskich. 

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt  

jest w gminie Piława Górna największa. 

Rozdział 2. 

Cele programu 

§ 1. Celem programu jest: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz wolnożyjącym kotom przebywającym w granicach 

administracyjnych Gminy Piława Górna; 

2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przy pełnym poszanowaniu praw ich właścicieli 

lub innych osób, pod których opieką one pozostają, zapobiegających nadmiernemu, niekontrolowanemu 

wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 3. 

Wykonawcy programu 

§ 2. Wykonawcami programu są: 

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów, z którym Gmina Piława 

Górna podpisała umowę o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Piława Górna 

w 2021 r., 

2) Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Bielawie, ul. Piastowska 41A/1 z którym Gmina 

Piława Górna podpisała umowę na kastrację, sterylizację i dokarmianie wolnożyjących kotów na terenie 

Gminy Piława Górna  w 2021 r., 

3) Gabinet Weterynaryjny ,,Damar” Lekarz Weterynarii Dariusz Marcinków os. XX-lecia 52, 57-200 

Ząbkowice Śląskie, 

4) Gmina Piława Górna, za pośrednictwem wskazanej przez Burmistrza Piławy Górnej osoby pełniącej funkcję 

koordynatora działań. 

Rozdział 4. 

Realizacja zadań 

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. 

Opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Piławy Górnej zapewniają: 

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” poprzez: 

a) odławianie i przetrzymywanie zwierząt bezdomnych, w szczególności chorych lub powodujących 

zagrożenie bezpieczeństwa, w prowadzonym schronisku dla zwierząt. Zwierzęta odławiane są na zlecenie 

Gminy, na podstawie zgłoszeń mieszkańców lub policji; 
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b) objęcie opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie im właściwych warunków 

bytowania i opieki weterynaryjnej; 

c) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku; 

d) prowadzenie sterylizacji lub kastracji psów przekazywanych do adopcji; 

2) Gmina Piława Górna poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce zwierzętom 

gospodarskim. 

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami. 

W celu zapewnienia opieki wolno żyjącym kotom z terenu Piławy Górnej przewiduje się: 

1) zapewnienie przez gminę pokarmu wolno żyjącym kotom; 

2) zmniejszanie populacji kotów wolno żyjących poprzez wykonywanie przez lekarza weterynarii, na zlecenie 

gminy, zabiegów sterylizacji lub kastracji. Po wykonywanych zabiegach koty wrócą do miejsc 

macierzystych. 

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Piławy Górnej. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl”, na podstawie zawartej z Gminą Piława Górna umowy realizuje 

odławianie zwierząt. Odłowione zwierzęta umieszczane będą w prowadzonym przez Stowarzyszenie schronisku. 

§ 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku. 

Zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt realizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl”. Będą one 

wykonywane przed przekazaniem zwierząt nowym właścicielom, z wyłączeniem tych zwierząt,    u których 

istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów. 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

Działania zmierzające do pozyskania nowych właścicieli mogących zapewnić zwierzętom należyte warunki 

podejmowane będą przez: 

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” poprzez m.in. umieszczanie na stronie internetowej Schroniska 

ogłoszeń o zwierzętach do adopcji; 

2) Gminę Piława Górna poprzez promocję adopcji zwierząt trafiających do Schroniska oraz prowadzenie 

działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Piławie Górnej oraz w gazecie lokalnej. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt. 

Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” przez dokonywanie 

tych zabiegów przez lekarza weterynarii, na zlecenie gminy. 

§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim. 

W celu zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim z terenu Piławy Górnej wskazuje się gospodarstwo 

rolne położone przy ulicy Sienkiewicza 10A w Piławie Górnej. 

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

zwierząt. 

W przypadkach zdarzeń drogowych w Piławie Górnej z udziałem zwierząt opiekę realizuje Fundacja Mam 

Pomysł oraz Gabinet Weterynaryjny, na podstawie zawartej umowy - poprzez zapewnienie dyżuru lekarza 

weterynarii oraz Gmina Piława Górna za pośrednictwem wskazanej przez Burmistrza Piławy Górnej osoby 

pełniącej funkcję koordynatora działań. 

§ 11. Plan sterylizacji i kastracji zwierząt na terenie Gminy Piława Górna, przy pełnym poszanowaniu 

praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką one pozostają. 

1) Gmina Piława Górna sfinansuje kastrację lub sterylizację 10 psów i 10 kotów, które nie są bezdomne 

i posiadają właściciela lub opiekuna, 

2) Podstawą do skierowania na kastrację/sterylizację będzie pisemny wniosek właściciela/opiekuna zwierzęcia, 
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3) Wnioski o sterylizację/kastracje należy składać w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej, 

4) Liczyć się będzie kolejność zgłoszeń, 

5) W danym roku może być poddane kastracji lub sterylizacji tylko jedno zwierzę danego właściciela. 

Rozdział 5. 

Finansowanie programu 

Środki finansowe w wysokości 37 200,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście zł. 00/100)  

na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy Piława Górna. Kwota 

22 500,00 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadania publicznego pod nazwą: ,,Zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Piława Górna w 2021 r.” Kwota 6 000,00 zł obejmuje wydatki 

związane z realizacją zadania publicznego pod nazwą „Kastracja. sterylizacja i dokarmianie wolnożyjących 

kotów na terenie Gminy Piława Górna w 2021 r. Środki w wysokości 5 000,00 zł przeznaczone są na: Kastrację 

lub sterylizacje zwierząt, które posiadają opiekuna, utylizacja oraz leczenie zwierząt dzikich z terenu Gminy. 

Środki w wysokości 3500 zł to środki przeznaczone na zapewnienie pomocy weterynaryjnej zwierzętom 

poszkodowanym w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Piława Górna. Dodatkowa kwota 200,00 zł 

przeznaczona na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt. 

Środki finansowe wydatkowane będą zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 1587


		2021-03-31T11:15:19+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




