
 

 

UCHWAŁA NR XLI/481/22 

RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Długołęka w 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., 

poz. 559) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2022 r., poz. 572) uchwala 

się, co następuje: 

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

na terenie gminy Długołęka w 2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Maria Szymerowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2022 r.

Poz. 1782



Załącznik do uchwały nr XLI/481/22 

Rady Gminy Długołęka 

z dnia 24 marca 2022 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Długołęka w 2022 roku 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Długołęka ma zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt 

gospodarskich. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Długołęka; 

2) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Długołęka; 

3) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Długołęka; 

4) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Długołęka, jednostkę organizacyjną przy pomocy której 

Wójt wykonuje zadania. 

§ 3. 1. Koordynatorem programu jest Wójt. 

2. Realizatorami programu są: 

1) Wójt; 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina zawarła stosowną umowę; 

3) Podmiot odławiający bezdomne zwierzęta, z którym Gmina zawarła stosowną umowę; 

4) Lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła stosowna umowę. 

Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

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

bezdomnymi zwierzętami. 

2. Zadania podstawowe Programu, to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy, w tym: 

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, 

b) odławianie bezdomnych zwierząt, 

c) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, 

d) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

e) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi (dzikimi) kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez kastrację; 

4) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami. 
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Rozdział 3. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez: 

1) zawarcie stosownej umowy z podmiotem prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 

w Raciborzu przy ul. Komunalnej 9, tj. Przedsiębiorstwem Komunalnym – Spółka z o.o. z siedzibą 

w Raciborzu, ul. K. Adamczyka 10; 

2) zawarcie stosownej umowy z panem Czesławem Soter, posiadającą gospodarstwo rolne pod adresem  

55-093 Bielawa, ul. Jaśminowa 22, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

3) zawarcie stosownej umowy na odławianie bezdomnych zwierząt z podmiotem posiadającym zezwolenie na 

wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy tj.: PROKENT Miron Chmielewski z siedzibą 

w Rakowie 9c, 55-093 Kiełczów. 

2. Wyłapywanie zwierząt na terenie Gminy ma charakter stały. 

3. Wyłapane zwierzęta z terenu Gminy są wpisane do ewidencji wyłapanych zwierząt prowadzonej przez 

pracowników urzędu. 

4. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt realizują Wójt i schronisko poprzez czipowanie 

wszystkich wyłapanych na terenie gminy bezdomnych zwierząt. 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez: 

1) Wójta, który umieszcza ogłoszenia z wizerunkiem i opisem zwierząt do adopcji na portalach 

internetowych, tablicach ogłoszeń, w gazetach regionalnych; 

2) podmiot odławiający bezdomne zwierzęta, poprzez umieszczanie ogłoszeń z wizerunkiem i opisem 

zwierząt na portalach internetowych; 

3) schronisko, które prowadzi działania zmierzające do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 

osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

6. W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, Wójt w imieniu gminy zawiera umowę z lekarzem weterynarii Tomaszem Grabińskim prowadzącym 

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w m. Kątna na usługi weterynaryjne polegające na udzieleniu pomocy rannym 

zwierzętom. 

§ 6. 1. Gmina zapewnia miejsce w schronisku zwierzętom, których właściciel lub opiekun zmarł albo 

nie może sprawować opieki z przyczyn od niego niezależnych, maksymalnie przez okres 3 miesięcy  

(np. w przypadku przebywania w szpitalu lub w zakładzie karnym). 

2. W terminie wskazanym w ust. 1, spadkobiercy albo właściciel lub opiekun zwierzęcia bądź osoba albo 

organizacja przez niego wskazana odbierze zwierzę. 

3. Jeżeli po osobie zmarłej nie zostali spadkobiercy bądź zwierzę nie zostanie odebrane przez 

spadkobierców albo jego właściciela lub opiekuna w terminie wskazanym w ust. 1, zwierzę pozostanie pod 

opieką gminy i będzie mogło zostać przekazane do adopcji. 

Rozdział 4. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

§ 7. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, realizowana jest przez Wójta poprzez: 

1) utworzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących; 

2) dokarmianie kotów wolno żyjących, poprzez przeznaczenie środków na zakup karmy i wydawanie  

jej społecznym opiekunom, którzy zadeklarują pisemnie w Urzędzie chęć sprawowania opieki na wolno 

żyjącymi kotami i zostaną wpisani do rejestru, o którym mowa w pkt. 1; 

3) zapewnienie kotom wolno żyjącym niezbędnej pierwszej pomocy weterynaryjnej oraz podstawowych 

zabiegów weterynaryjnych; 

4) pokrywanie kosztów kastracji kotów wolno żyjących przebywających na terenie Gminy, w ten sposób że: 
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a) koty będą odławiane przy współpracy ze społecznymi opiekunami i transportowane do gabinetu lekarza 

weterynarii w celu wykonania zabiegu kastracji, 

b) koty wolno żyjące poddane zabiegom, a nie wymagające hospitalizacji, pozostaną pod opieką 

społecznych opiekunów, 

c) po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc bytowania. 

Rozdział 5. 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 8. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane jest przez: 

1) Wójta poprzez: 

a) zlecanie gabinetom weterynaryjnym, znajdujących się na terenie gminy, usług niezbędnej pierwszej 

pomocy weterynaryjnej, podstawowych zabiegów weterynaryjnych oraz kastracji bezdomnych kotów 

i psów, po uprzednim znalezieniu osób chętnych do adopcji zwierząt, 

b) wprowadzenie programu kastracji kotek, będących własnością mieszkańców Gminy, w oparciu 

o odrębne zasady, ograniczonego ilością środków budżetowych zarezerwowanych na ten cel, 

c) wprowadzenie programu kastracji suk, będących własnością mieszkańców Gminy, skierowanego  

do mieszkańców Gminy w wieku powyżej 65 lat lub posiadających ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, 

w oparciu o odrębne zasady, ograniczonego ilością środków budżetowych zarezerwowanych na ten cel, 

d) zlecanie gabinetom weterynaryjnym, znajdującym się na terenie gminy, usług usypiania ślepych miotów; 

2) schronisko poprzez kastracje wszystkich przyjętych zwierząt. 

Rozdział 6. 

Edukacja mieszkańców 

§ 9. Wójt w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne w zakresie m.in.: 

1) promowania właściwych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt np. poprzez zajęcia 

edukacyjne w szkołach; 

2) humanitarnego traktowania zwierząt; 

3) propagowania kastracji zwierząt; 

4) zachęcania do czipowania zwierząt; 

5) zachęcania do adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 7. 

Finansowanie programu 

§ 10. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy. 

Podział środków na poszczególne zadania znajduje się w tabeli poniżej: 

Lp. Środki finansowe Zadania 

1  

65 000 zł 

 

Odławianie bezdomnych zwierząt, przetrzymywanie zwierząt  

w tymczasowym miejscu przetrzymania, transport do miejsca 

wskazanego przez tut. urząd  

2  

9 000 zł 

 

Przyjęcie zwierząt do schroniska i dalsza opieka nad nimi 

3  

122 000 zł 

1. Zapewnienie opieki weterynaryjnej odłowionym bezdomnym 

zwierzętom oraz całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,  

2. Udzielanie pierwszej pomocy weterynaryjnej oraz kastracji 

bezdomnych zwierząt i wolno żyjących (dzikich) kotów, 

3. Kastracja kotek i suk z terenu gminy, które posiadają 

właściciela, 
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4. Zakup karmy dla kotów wolno żyjących (dzikich), 

5. Usypianie ślepych miotów,  

6. Zapewnienie gospodarstwa rolnego dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich,  

7. Edukacja mieszkańców. 

 

Razem 196 000 zł 

§ 11. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

§ 12. Dopuszcza się: 

1) przesunięcia środków finansowych między zadaniami określonymi w § 9 niniejszej uchwały; 

2) zwiększenie środków finansowych na realizacje zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
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