
 

 

UCHWAŁA NR XXV/198/2021 

RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2021 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. 

poz. 713, 1378), art. 11a ust. 1-5, 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz.638), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie, organizacje społeczne oraz 

dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Rada Miejska Gorzowa Śląskiego 

uchwala, co następuje: 

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

zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2021 r.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Robert Malecha 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 marca 2021 r.

Poz. 550



Załącznik nr 1   

do uchwały nr XXV/198/2021 

Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

„Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Gorzów Śląski w 2021 r. ”. 

§ 1. Ilekroć w niniejszym załączniku do Uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego jest mowa o: 

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

bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2021 r.; 

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Gorzów Śląski; 

3) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza Gorzowa Śląskiego. 

§ 2. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w tym w szczególności do psów i kotów 

przebywających w granicach administracyjnych Gminy. 

§ 3. Celem programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 

3) zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych; edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego 

traktowania zwierząt. 

§ 4. Realizacja programu będzie polegała na: 

1) zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom poprzez odławianie ich i kierowanie do schroniska dla 

zwierząt w miejscowości Szczyty ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn prowadzonym przez Fundację 

„Zwierzyniec" za pośrednictwem podmiotu F.U.H „OSKAR"- Sławomir Gizler zam. Olesno ul. Rynek 

22/1, z którym Gmina ma podpisaną umowę na świadczenie usług w tym zakresie; 

2) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej poprzez Przychodnię Weterynaryjna „Animal” 46-300 

Olesno, ul. Kossaka 7, z którą Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług w przypadku: 

- zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

- innych zdarzeń z udziałem zwierząt; 

3) sprawowaniu opieki nad wolno żyjącymi kotami poprzez ich dokarmianie przez wolontariuszy; 

4) wykonywanie sterylizacji albo kastracji zwierząt bezdomnych, będących pod tymczasową opieką Gminy, 

przed przekazaniem ich nowym właścicielom, poprzez w/w Przychodnię Weterynaryjną działającą na 

zlecenie Gminy w ramach podpisanej między stronami umowy na świadczenie usług; 

5) umożliwieniu usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt, które nie będą kierowane do schroniska dla 

zwierząt, poprzez ww. Przychodnię Weterynaryjną działającą na zlecenie Gminy w ramach podpisanej 

miedzy stronami umowy na świadczenie usług; 

6) poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez założenie i prowadzenie przez Gminę 

rejestru osób zainteresowanych adopcją zwierząt i umieszczaniu ogłoszeń o adopcji na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego i stronie internetowej; 

7) zapewnieniu miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym Zgromadzenia Braci Szkół 

Chrześcijańskich Św. Jana de La Salle w Uszycach pod adresem: Uszyce 18/19, 46-310 Gorzów Śląski; 

8) prowadzeniu innych działań, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji programu. 

§ 5.1. Gmina w ramach programu prowadzi współpracę z jednostkami organizacyjnymi Gminy 

(jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) w zakresie edukacji mieszkańców Gminy, w celu podniesienia 

poziomu wiedzy mieszkańców dotyczącej odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, humanitarnego 

ich traktowania, właściwych warunków utrzymania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji 

zwierząt bezdomnych. 
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2. Do podstawowych działań, które wykonywać będzie Gmina w zakresie realizacji postanowień ust. l należą: 

- wydawanie ulotek i plakatów propagujących obowiązki właścicieli psów i kotów, odpowiednie 

warunki ich utrzymania, potrzebę ograniczenia ich liczby poprzez sterylizację i kastrację, 

- zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia do treści 

programowych w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym 

traktowaniem zwierząt, standardami opieki nad zwierzętami, zapobieganiu ich bezdomności, 

- prowadzenie działań zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi psami i kotami, 

- wymiana informacji na temat porzuconych oraz źle traktowanych zwierząt w celu dochodzenia od ich 

właścicieli należytej opieki nad posiadanymi zwierzętami. 

§ 6. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone są w budżecie Gminy  

w wysokości 30.000 zł. Sposób wydatkowania tych środków zawiera załącznik do niniejszego programu. 

§ 7. Ilość zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, które nie będą kierowane do schroniska 

dla zwierząt oraz usypianie ślepych miotów będzie limitowana wielkością środków przeznaczonych  

na powyższe cele w budżecie Gminy. 

§ 8. Realizacja niniejszego programu należy do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa  

i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim. 

§ 9. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt można zgłaszać pod następującymi numerami telefonów: 

- w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim pod numerem telefonu: 34 35 94 004,  

34 35 05 710, 

- poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim pod numerem telefonu: 112 lub  

34 35 94 458. 
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Załącznik  

do Gminnego Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzów Śląski na 2021 r. 

Zadania realizowane przez Gminę Gorzów Śląski w ramach Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski na 2021 r. 

Lp. Jednostka 

realizująca 

Środki 

finansowe (w zł) 

Zadania 

1 
Gmina 

Gorzów Śląski 
30.000 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i zapewnienie im 

opieki i miejsca w schronisku bądź azylu dla zwierząt. 

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

   

Sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych 

miotów, zwierząt będących pod tymczasową opieką Gminy. 

   

Zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, w tym zwrot kosztów 

wyżywienia. 

   

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych oraz innych zdarzeń z udziałem zwierząt. 

   

Działania edukacyjne w zakresie opieki nad zwierzętami i bezdomności 

psów i kotów. 

   
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

   
Pozostałe działania przewidziane w programie. 
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