
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/248/2022 

RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Bardo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ) 

§ 1. Gmina Bardo podejmuje działania mające na celu opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapobieganie bezdomności zwierząt. 

§ 2. Zasady i warunki opieki nad bezdomnymi zwierzętami określa Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bardo. Program stanowi załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bardzie: 

Barbara Strzelec

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 kwietnia 2022 r.

Poz. 1850



Załącznik do uchwały nr XXXII/248/2022 

Rady Miejskiej w Bardzie 

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Bardo. 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 

2. opiekunie społecznym – rozumie się przez to osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem  

lub zwierzętami wolno żyjącymi na terenie Gminy Bardo i złożyła wniosek o wpis do rejestru społecznych 

opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Bardo, 

3. organizacji społecznej, należy przez to rozumieć organizację pozarządową, której statutowym celem  

jest ochrona zwierząt, 

4. fundacji, należy przez to rozumieć organizację społeczną Fundacja „Pod Psią Gwiazdą” z/s w Polanicy 

Zdrój, przy ul. Sienkiewicza 12, prowadzącą schronisko dla zwierząt w Kłodzku Nr 02083401 

5. programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bardo, 

6. lekarzu weterynarii działającym na zlecenie Gminy należy przez to rozumieć lek. wet. Krzysztof Kułach 

Gabinet Weterynaryjny z/s 57-256 Bardo, ul. Grunwaldzka 18, lek. wet. Dariusz Marcinków Gabinet 

Weterynaryjny ul. Pl. Wolności, 57-256 Bardo. 

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

zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

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

5) poszukiwanie 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 przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

9) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt; 

10) zmniejszenie populacji zwierząt w gminie przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych 

osób, pod których opieką zwierzęta pozostają; 

11) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie opieki nad zwierzętami. 

§ 3. Realizacja działań zmierzających do przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bardo 

prowadzona jest przy wzajemnej współpracy: 

1) Gminy Bardo; 

2) organizacji społecznych; 

3) opiekunów społecznych zwierząt; 

4) fundacji; 
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5) placówek oświatowych poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych, edukacyjnych, 

konkursach, pogadankach itp. 

§ 4. 1. Gmina posiada umowę w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami zawartą z fundacją. Zakres 

umowy obejmuje obowiązek zapewnienia zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

2. Fundacja prowadzi aktywne działania zmierzające do adopcji zwierząt oraz przekazania ich nowym 

opiekunom. 

§ 5. 1. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych oraz na terenie ogrodów 

działkowych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni 

(myszy i szczurów), dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania 

w miejscach ich dotychczasowego schronienia we współpracy z opiekunami społecznymi. 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, polega na: 

1) utworzeniu i prowadzeniu przez gminę rejestru opiekunów społecznych; 

2) wydawaniu karmy dla opiekunów społecznych; 

3) wykonywaniu czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2. 

§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Bardo ma charakter stały i przeprowadzane  

jest w zależności od potrzeb. 

2. Bezdomne zwierzęta wyłapywane są przez fundację, na podstawie umowy zawartej z gminą. 

Przedstawiciele fundacji są przeszkoleni w zakresie odławiania zwierząt, a także dysponują odpowiednimi 

urządzeniami i środkami do wykonywania przedmiotowych usług. 

§ 7. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt odłowionych z terenu Gminy 

Bardo przez fundację, po umieszczeniu ich w schronisku, za wyjątkiem tych, których stan zdrowia 

nie pozwala na tego typu zabiegi, 

2) wydawanie opiekunom społecznym zaświadczeń na zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt. Zabiegi  

te wykonywane są przez lekarza weterynarii w ramach zawartej z gminą umowy. Opiekunowie społeczni 

zapewniają zwierzętom opiekę pooperacyjną. 

2. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt bezdomnych odbywa się po upływie 14 dni od daty 

przejęcia opieki nad zwierzęciem przez fundację. 

§ 8. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje fundacja przez prowadzenie 

akcji adopcyjnych i informacyjnych. 

2. Zwierzęta bezdomne mogą zostać przekazane nowym opiekunom, na podstawie umów adopcyjnych 

zawieranych przez fundację. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest przez lekarza weterynarii oraz przez fundację, na podstawie 

umowy zawartej przez gminę. 

§ 10. Gmina zapewnia opiekę dla bezdomnych zwierząt gospodarskich poprzez umieszczenie  

ich w gospodarstwie rolnym – Brzeźnica 81, 57-256 Bardo, Numer Siedziby Stada 065015611001, 

prowadzonym przez Pana Janusza Gurdak. 

§ 11. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii. 

§ 12. W ramach Programu gmina współpracuje z organizacjami społecznymi i fundacją w zakresie działań 

edukacyjnych dzieci i młodzieży, propagujących odpowiedzialną, właściwą opiekę nad zwierzętami, ich 

humanitarne traktowanie, propagowanie neutralizacji rozrodczości a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

§ 13. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w 2021 roku, wynosi 

10.000,- zł, w tym: 
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1) kwotę 4.500 zł na działania określone w § 4, 6, 7, 8 realizowane przez fundację w ramach umowy zawartej 

z gminą, 

2) kwotę 500,00 zł na działania określone w § 10, realizowane przez właściciela gospodarstwa rolnego, 

3) kwotę 2.500 zł na działania określone w § 7, 9, 11, realizowane przez lekarza weterynarii w ramach umowy 

zawartej przez gminę z Lekarzem Weterynarii Krzysztofem Kułach, 

4) kwotę 2000,- zł na działania określone w § 7, 9, 11 realizowane przez lekarza weterynarii w ramach umowy 

zawartej przez gminę z Lekarzem Weterynarii Dariuszem Marcinków 

5) kwotę 500 zł na działania określone w § 5. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 wydatkowane są na podstawie umów i zleceń przedmiotem 

których jest świadczenie usług i dostaw w zakresie określonym Programem. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bardzie: 

Barbara Strzelec 
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