
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/215/2021 

RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

z dnia 26 marca 2021 r. 

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

na terenie Gminy Wiązów na 2021 rok” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Wiązów na 2021 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wiązów: 

Ewa Schütterly

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2021 r.

Poz. 1682



Załącznik do uchwały Nr XXVII/215/2021 

Rady Miasta i Gminy Wiązów 

z dnia 26 marca 2021 r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Wiązów na 2021 r. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Wiązów uchwały 

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

na terenie Gminy Wiązów na 2021 r.” (dalej jako „Program”) jest art. 11a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt. 

Rozdział 1. 

Definicje 

§ 1. 1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Wiązów, przy pomocy którego Burmistrz 

wykonuje zadania publiczne; 

2) Gminie - należy przez to rozumieć posiadającą osobowość prawną Gminę Wiązów, w skład w której wchodzą 

24 sołectwa oraz miasto Wiązów; 

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów; 

4) "schronisku dla zwierząt" - rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi 

spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt  

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). 

Rozdział 2. 

Cele i zadania programu 

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Szczegółowe zadania Programu: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt; 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

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

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

6) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

7) usypianie ślepych miotów; 

8) wspieranie inicjatyw mających na celu ograniczenie populacji zwierząt wolno żyjących, w szczególności 

kotów; 

9) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

3. Koordynatorem i realizatorem Programu jest Burmistrz. 

Rozdział 3. 

Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych 

§ 3. 1. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt; 

2) wykonywanie na koszt Gminy obowiązkowej sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających  

na terenie schroniska dla zwierząt; 
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3) usypianie ślepych miotów, którym zajmuje się Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet. Wiesław Martyniak, 

znajdującym się przy ul. Plac Wolności 35 w Wiązowie; 

4) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrodczości – 

usypiania ślepych miotów we wskazanym gabinecie weterynaryjnym dla zwierząt na koszt Gminy; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, w tym poprzez umieszczanie informacji o zwierzętach 

bezdomnych na stronie internetowej Urzędu, a w razie potrzeby również w lokalnej prasie. 

6) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt; 

Rozdział 4. 

Opieka nad zwierzętami 

§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest realizowane w następujący sposób: 

1) Burmistrz oraz Urząd przyjmują od mieszkańców Gminy lub członków organizacji społecznych, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz innych podmiotów zgłoszenia w sprawach 

dotyczących bezdomnych zwierząt i podejmują odpowiednie działania interwencyjne; 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest przez Fundację 

SOS dla zwierząt, 41-508 Chorzów - Maciejkowice, ul. Antoniów 1, reprezentowana przez Pana Jarosława 

Motak, Anetę Motak, z którą Gmina posiada zawartą stosowną umowę; 

3) schronisko zapewnia bezdomnym zwierzętom, odłowionym z terenu Gminy przez uprawniony podmiot, 

utrzymanie w odpowiednich warunkach, właściwe żywienie i odpowiednią pielęgnację do czasu 

odnalezienia ich właściciela lub przekazania do adopcji; 

4) obowiązkowe szczepienie, odpchlenie i odrobaczenie, sterylizacja, kastrowanie itp. odłowionych zwierząt, 

a w razie konieczności także ich leczenie w okresie przebywania w schronisku zapewnia schronisko; 

5) podmiot prowadzący schronisko podejmuje działania w zakresie poszukiwania dotychczasowych właścicieli 

zwierząt bądź ich adopcji i tym samym zapewnia miejsca nowo przyjmowanym zwierzętom; 

6) podmiot prowadzący schronisko przekazuje odłowione zwierzęta osobom zainteresowanym i zdolnym 

zapewnić im należyte warunki bytowania na podstawie umów adopcyjnych. 

2. Wskazuje się gospodarstwo rolne dla zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim w miejscowości 

Miechowice Oławskie pod nr 11 prowadzone przez Panią Bożenę Gicala, z którą Gmina zawarła stosowną 

umowę. 

3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym opieki weterynaryjnej oraz ich dokarmianie 

realizowane jest poprzez: 

1) przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców Gminy lub członków organizacji społecznych, których statutowym 

celem działania jest ochrona zwierząt oraz innych podmiotów i podejmowanie działań interwencyjnych 

dotyczących kotów wolno żyjących; 

2) sterylizację, bieżącą opiekę weterynaryjną i żywienie odłowionych kotów w gabinecie weterynaryjnym 

znajdującym się przy ul. Plac Wolności 35, 57-120 Wiązów - lekarz weterynarii Wiesław Martyniak; 

3) usypianie ślepych miotów w gabinecie weterynaryjnym znajdującym się przy ul. Plac Wolności 35, 57-120 

Wiązów - lekarz weterynarii Wiesław Martyniak; 

4) zakup karmy dla kotów i przekazywanie jej członkom organizacji społecznych, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt, w celu przeprowadzania dokarmiania kotów w okresie jesienno-zimowym. 

Organizacje społeczne zgłaszają w formie pisemnej Burmistrzowi chęć uczestnictwa w tym elemencie 

Programu oraz wskazują zasady, na których zamierzają w nim uczestniczyć. 

4. Zadanie polegające na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje P.U.P.H.U. „Gabi”  

ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice, które posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

odławiania bezdomnych zwierząt oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonywanie tej usługi. Informacja 

o wskazanym powyżej podmiocie zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu. 
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5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt 

będzie się odbywać na następujących warunkach: 

1) podczas wyłapywania bezdomnych zwierząt podmiot odpowiedzialny zapewnia im opiekę weterynaryjną; 

2) koszt wyłapywania i umieszczenia w schronisku pokrywa Gmina; 

3) informacje o zwierzętach bezdomnych będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu, a w razie potrzeby 

również w lokalnej prasie. 

6. Zapewnienie całodobowej pomocy oraz opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń komunikacyjnych 

oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji realizowane jest przez Fundację Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji 

Dzikich Zwierząt „Puchaczówka” z siedzibą w Wyszonowicach 36b, reprezentowana przez Pana Marcina 

Marca- Prezesa Zarządu, z którym Gmina ma zawartą stosowną umowę. 

Rozdział 5. 

Edukacja mieszkańców 

§ 5. 1. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt jest formą realizacji 

zadań wynikających z rozdziału 2, 3 i 4 Programu i odbywa się poprzez: 

1) podejmowanie współpracy z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy 

w ramach działalności w tego typu organizacjach; 

2) zachęcanie nauczycieli w szkołach z terenu Gminy do włączenia do treści programowych zagadnień 

związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad 

zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację; 

3) podanie do publicznej wiadomości treści programu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na 

stronie internetowej Urzędu; 

4) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego 

traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności. 

2. Gmina przygotuje, opublikuje i na bieżąco będzie aktualizować na stronach BIP Urzędu informacje  

dla właścicieli i opiekunów zwierząt o obowiązkach wynikających z przepisów prawa powszechnego 

i miejscowego w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Rozdział 6. 

Finansowanie programu 

§ 6. 1. Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczone są w budżecie Gminy 

na 2021r. i wynoszą 20 000,00 zł. 

2. Wydatkowanie środków finansowych, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie zgodnie 

z „Regulaminem określającym procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”, zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza MiG Wiązów 

nr 13/2021 z 21 stycznia 2021 r. 

3. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych zadań w następujących 

wysokościach: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt - 5 000,00 zł; 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 8.500,00 zł; 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 250,00 zł; 

4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie - 720,00 zł; 

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

1.230,00 zł; 

6) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt bezdomnych – 2.300,00 zł; 

7) usypianie ślepych miotów - 900,00 zł; 
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8) utrzymanie bezdomnych zwierząt gospodarskich - 650,00 zł; 

9) działalność edukacyjna - 450,00 zł. 
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