
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/288/22 

RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Duszniki-Zdrój w 2022 roku. 

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 638 ze zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 1718, poz. 1728) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 1834),  

po przeprowadzeniu procedury zaopiniowania przez: 

1. Koło Łowieckie „Remiza”, z siedzibą we Wrocławiu, 

2. Koło Łowieckie „Głuszec” z siedzibą w Polanicy-Zdroju, 

3. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku, z/s w Bystrzycy Kłodzkiej, 

4. Fundację pod Psią Gwiazdą, z siedzibą w Polanicy-Zdroju, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Duszniki-Zdrój w 2022 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju: 

Aleksandra Hausner-Rosik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 kwietnia 2022 r.

Poz. 2184



Załącznik do uchwały nr XLVII/288/22 

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju 

z dnia 31 marca 2022 r. 

 

 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Duszniki-Zdrój w 2022 roku” 

WPROWADZENIE 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miasta Duszniki-Zdrój uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Duszniki-Zdrój w 2022 r. 

zwanego dalej programem jest art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno 

żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Duszniki–Zdrój; 

2) Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko, z którym Gmina podpisała umowę na sprawowanie 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wskazane w § 16 ust. 1; 

3) Urzędzie -  należy przez to rozumieć Urząd Miasta Duszniki – Zdrój; 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki-Zdrój w 2022 roku. 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój. 

2. Realizatorami Programu jest Gmina działająca poprzez Urząd Miasta Duszniki – Zdrój. 

Rozdział 2. 

Cel programu 

§ 3. Celem Programu jest: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi; 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy; 

4) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

Rozdział 3. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie poprzez: 

1) wyłapywanie w sposób humanitarny z terenu Gminy zwierząt bezdomnych, w pierwszej kolejności 

chorych, rannych lub takich, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców; 

2) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsc w Schronisku poprzez zawarcie przez Gminę stosownej 

umowy. 

Rozdział 4. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

§ 5. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, Gmina realizuje poprzez: 

1) prowadzenie rejestru społecznych opiekunów zwierząt - w tym kotów wolno żyjących, na podstawie 

wypełnionych i złożonych do Urzędu deklaracji zainteresowanych osób (zał. nr 1); 
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2) organizowanie i pokrywanie kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji oraz doraźnego leczenia kotów 

wolno żyjących w gabinecie weterynaryjnym, poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi  

dla zwierząt, które posiadają możliwość leczenia i opieki po wykonanych zabiegach; 

3) wspieranie osób społecznie opiekujących się kotami (karmicieli) poprzez zapewnienie karmy w okresie 

zimowym, w celu dokarmiania; 

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

§ 6. Zadania z zakresu opieki nad wolno żyjącymi kotami, będą realizowane także poprzez działania 

prewencyjne w szczególności w zakresie rozpoznania i przeciwdziałania wszelkim przypadkom niewłaściwego 

traktowania tych zwierząt. 

§ 7. Realizowanie, w zależności od potrzeb, zabiegów sterylizacji, kastracji lub doraźnego leczenia kotów 

wolno żyjących przez Gminę odbywa się poprzez: 

- zlecenia składane przez Urząd, 

- wydawanie mieszkańcom Gminy, po złożeniu wniosku, stanowiącego załącznik nr 2 do Programu, 

skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji lub na leczenie w zakładzie leczniczym dla zwierząt; wzór 

skierowania określa załącznik nr 3 do Programu. 

Rozdział 5. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy będzie miało charakter doraźny i będzie 

realizowane na podstawie zleceń składanych przez Urząd. 

§ 9. 1. Odławianiem objęte będą zwierzęta bezdomne. 

2. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska. 

3. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego. 

Rozdział 6. 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

§ 10. Zapewnia się finansowanie obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt przekazanych 

do Schroniska z terenu Gminy. 

§ 11. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych 

przebywających w Schronisku, w szczególności psów i kotów, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonania zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, realizuje Schronisko poprzez 

obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska. 

2. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 7 dni od umieszczenia w Schronisku 

z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

Rozdział 7. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 12. Gmina zleca Schronisku działania promocyjno-informacyjne celem umożliwienia osobom 

zainteresowanym dokonanie adopcji bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy, przebywających 

w Schronisku. 

§ 13. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych prowadzi Urząd poprzez informowanie 

o możliwości adopcji tych zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, w szczególności poprzez 

zamieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu i promowanie adopcji. 

Rozdział 8. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 14. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: 

1) Schronisko, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt 

przebywających w schronisku; 
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2) zakład leczniczy dla zwierząt, z którym Gmina zawarła umowę na usypianie ślepych miotów zwierząt 

wolno żyjących. 

§ 15. Usypianie ślepych miotów zwierząt wolno żyjących wykonywane będzie – w miarę potrzeb – 

na podstawie zleceń składanych przez Urząd. 

Rozdział 9. 

Wskazanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, gabinetu weterynaryjnego oraz  gospodarstwa rolnego 

w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 16. 1. Schroniskiem które zapewnia miejsce bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu gminy 

Duszniki-Zdój jest Schronisko w Kłodzku o  nr wet. 0208340, ul. Półwiejska 20, 57-300 Kłodzko. 

2. Gabinetem weterynaryjnym, który zapewnia pomoc dla zwierząt, w tym całodobową w przypadkach 

zdarzeń drogowych z ich udziałem, jest Gabinet Weterynaryjny, lek. wet. Jędrzej Grochulski, NIP 883-142-68-

46, ul. Norwida 3, 57-350 Kudowa-Zdrój. 

3. Gospodarstwem rolnym, które zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu 

Gminy,  jest gospodarstwo rolne położone w Gminie, Podgórze 24, 57-340 Duszniki-Zdrój. 

4. Podmiot realizujący zadanie odławiania bezdomnych zwierząt to Schronisko w Kłodzku o nr wet. 

0208340, ul. Półwiejska 20, 57-300 Kłodzko. 

5. Za zadanie sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących, o którym mowa w §5 pkt 2, odpowiedzialny 

jest: 

a) Gabinet Weterynaryjny, lek. wet. Jędrzej Grochulski, NIP 883-142-68-46, ul. Norwida 3, 57-350 Kudowa-

Zdrój, 

b) Gabinet weterynaryjny, lek. Wet. Jarosław Galler , NIP 883-139-31-47, ul. Wybickiego 1, 57-340 Duszniki-

Zdrój. 

6. Zadanie usypiania ślepych miotów zwierząt wolno żyjących, o którym mowa w §14 pkt 2, będzie 

wykonywane przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jędrzej Grochulski, NIP 883-142-68-46, ul. Norwida 3, 

57-350 Kudowa-Zdrój. 

§ 17. Gmina zapewnia finansowanie wszelkich kosztów niezbędnych do utrzymania zwierząt 

umieszczonych w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w § 16 ust. 3, oraz aktywnie poszukuje właścicieli 

(opiekunów) takich zwierząt. 

Rozdział 10. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 18. 1. Gmina zapewnia, na podstawie umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt, doraźną opiekę 

weterynaryjną zwierzętom bezdomnym, dzikim i wolno żyjącym z terenu Gminy. 

2. Opieka realizowana będzie – w miarę potrzeb - na podstawie zleceń składanych przez Urząd. 

§ 19. Gmina zapewnia, na podstawie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt, całodobową opiekę 

weterynaryjną dla zwierząt, które uczestniczyły w zdarzeniu drogowym i z tego powodu wymagają leczenia 

bądź uśpienia. 

Rozdział 11. 

Edukacja mieszkańców 

§ 20. Gmina w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi (tj. jednostkami 

oświatowymi i kulturowymi), działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 

zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt 

bezdomnych. 
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Rozdział 12. 

Finansowanie programu 

§ 21. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpiecza się w budżecie Gminy 

na rok 2022 w wysokości 21.500,00 zł. (koszty opieki weterynaryjnej, zakupu karmy, usypianie ślepych 

miotów, koszty schroniska dla zwierząt).  Środki finansowe, o których mowa wydatkowane będą w następujący 

sposób: 

1) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

dokarmianie kotów wolno żyjących, zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku, 

ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, uśpienie ślepych miotów, 

zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, leczenie chorych kotów, zakup materiałów i usług 

pozostałych. 

2. Środki finansowe wydatkowane są poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.). 
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Załącznik nr 1 do Programu 

Deklaracja nr ……………………….. 

Duszniki-Zdrój , dnia …....................... 

Urząd Miasta w Dusznikach-Zdroju 

Ul. Rynek 6 

57-340 Duszniki-Zdrój 

DEKLARACJA 

OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT 

Imię i nazwisko opiekuna społecznego 

zwierząt 

 

Adres zamieszkania 

numer telefonu 

 

Gatunek zwierząt objętych opieką oraz ich liczba  

Miejsce przebywania zwierząt  

Forma udzielanej zwierzętom opieki np. dokarmianie, 

sterylizacja, kastracja itp. 

 

Dodatkowe..informacje………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

□Wyrażam zgodę, na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w deklaracji dla potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki-Zdrój zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

…...........................................   …................................................... 

miejscowość, data               podpis opiekuna społecznego zwierząt 
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Załącznik nr 2 do Programu 

Wniosek nr………………….  Duszniki-Zdrój, dnia …………………   

   

Urząd Miasta w Dusznikach-Zdroju 

Ul. Rynek 6 

57-340 Duszniki-Zdrój 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA 

NA ZABIEG STERYLIZACJI*KASTRACJI* WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW 

UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW* LECZENIE CHORYCH WOLNO ŻYJĄCYCH  KOTÓW* 

w ramach: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  

                     zwierząt na terenie Gminy Duszniki– Zdrój w 2022 roku” 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania nr. tel.  

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.)  

Rodzaj zabiegu:  

Sterylizacja* kastracja*uśpienie ślepego miotu*leczenie* 
 

Miejsce przebywania zwierząt  

*niepotrzebne skreślić 

Uwaga: Gmina Duszniki-Zdrój ponosi jedynie koszty wykonania zabiegu sterylizacji oraz 

usypiania ślepych miotów kotów dziko żyjących! 

Na zabiegi będą kierowane zwierzęta, które doprowadzone zostaną do lecznicy przez osoby 

zgłaszające! 

Wielkość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji dziko żyjących kotów 

oraz usypiania ślepych miotów jest ograniczona! 

□ Wyrażam zgodę, na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w deklaracji dla potrzeb wynikających z realizacji Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki-Zdrój zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

……………………………………                                 ………………………………………. 

miejscowość, data                                                                       podpis Wnioskodawcy 
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Załącznik nr 3 do Programu 

         

Skierowanie nr………………….                                                 Duszniki-Zdrój, dnia……………… 

         

SKIEROWANIE NA ZABIEG: 

STERYLIZACJI* KASTRACJI* WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW* 

LECZENIE CHORYCH WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW* 

w ramach: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  

                     zwierząt na terenie Gminy Duszniki-Zdrój w 2022 roku” 

Niniejszym kieruję wolno żyjące koty na zabieg sterylizacji*kastracji*uśpienie ślepego miotu* leczenie 

chorych kotów*, który zostanie wykonany w Gabinecie Weterynaryjnym  

…………………………………………………………………………………………….. 

Ilość zwierząt  zgłoszonych do zabiegu: 

Sterylizacja:…….sz. 

Kastracja: …….szt. 

Uśpienie ślepego miotu:….. szt. 

Leczenie chorych kotów:….. szt. 

Zwierzęta na zabieg doprowadzone i odebrane  zostaną przez: 

.…………………………………………… 

……………………………………….. 

/podpis przedstawiciela Gminy Duszniki-Zdrój 

wydającego skierowanie/ 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej/go sterylizacji* kastracji* usypiania 

ślepych miotów* leczenia* koty są kotami wolnożyjącymi. 

□Wyrażam zgodę, na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w deklaracji dla potrzeb wynikających z realizacji Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki-Zdrój zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

……………………………………                                 ………………………………………. 

/miejscowość, data /                                                                  /podpis Wnioskodawcy / 

Wyrażam zgodę na zabieg przy znieczuleniu ogólnym, które na skutek powikłań może zakończyć się 

śmiercią zwierzęcia. 

Skierowanie jest ważne do wykorzystania najpóźniej do końca 31 grudnia 2022r. 

        

       …............................. 

                            /podpis wnioskodawcy/ 
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