
UCHWAŁA NR XLII/302/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz.1875 ze zm.) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1840) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Świebodzice na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejsze uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans
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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZICE NA ROK 2018.

§1 Postanowienia ogólne

 1..Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma  
  zastosowanie do zwierząt domowych, kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich, 
  przebywających w granicach administracyjnych Gminy Świebodzice. 
 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
 1) „Gminie", należy przez to rozumieć Gminę Świebodzice,
 2) „Programie” należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
 zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzice w 2018 r. 

§2 Cel i zadania programu

1. Celem Programu jest:

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy;

2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi;

3) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych,

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

2. Program obejmuje realizację  następujących zadań: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną kastrację lub sterylizację zwierząt przebywających w schronisku;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt tj. adopcja;

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.

Załącznik do uchwały Nr XLII/302/2018

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 26 lutego 2018 r.
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§3 Zapewnienie  bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

Gmina zapewnia  opiekę  bezdomnym zwierzętom poprzez  przyjmowanie  bezdomnych zwierząt
przez schronisko dla  zwierząt  -  Ośrodek Pomocy dla Zwierząt  Niechcianych i  Porzuconych w
Gilowie, na podstawie zawartej umowy.

§4 Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie

1. Koty wolno żyjące na terenie Gminy podlegają opiece.

2. Gmina realizuje sterylizację albo kastrację kotów wolno żyjących.

3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi jest realizowane przez:

1) zapewnienie kotom pokarmu, podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, w 
tym;

2) Opiekunów kotów, którzy wystąpili z inicjatywą ich dokarmiania, 

4. Opiekunowie kotów winni stosować następujące zasady:

1).złożyć w Urzędzie Miejskim oświadczenie o chęci dokarmiania kotów wolno żyjących;

2) pobierać z Urzędu Miejskiego w miarę potrzeb karmę dla kotów;

3) utrzymywać czystość w miejscu dokarmiania;

4) pomagać przy wyłapywaniu kotów w celu przeprowadzenia zabiegów sterylizacji lub kastracji.

5..Zabiegi  kastracji,  sterylizacji kotów  wolmo  żyjących będą  wykonywane  przez  Przychodnię
Weterynaryjną   ,,STIOPKA„  lek.  wet. Elizę  Biernacką z  siedzibą  w  Świebodzicach przy  ul.
Bolesława Krzywoustego 44a, z którą Gmina podpisała umowę.

§5 Odławianie bezdomnych zwierząt

Odławianiem bezdomnego zwierzęcia zajmuje się Przychodnia Weterynaryjna  lek. wet. Małgorzata
Siekaniec z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 62 w Strzegomiu, z którą Gmina podpisała umowę

§6 Obligatoryjna kastracja lub sterylizacja zwierząt przebywających w schronisku

     1..Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Gilowie realizuje sterylizację albo
kastrację bezdomnych zwierząt umieszczonych w Schronisku. 

      2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.

      3. Zabiegom sterylizacji albo kastracji nie podlegają:

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia 
się właściciela lub opiekuna;

2)  zwierzęta,  u  których istnieją  przeciwwskazania  do wykonywania zabiegów z  uwagi  na  stan
zdrowia lub wiek.
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§7 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

      1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

    1).Urząd Miejski Świebodzice poprzez promocję adopcji zwierząt bezdomnych umieszczonych w
schronisku  tj.  umieszczanie  ogłoszeń  w  lokalnej  gazecie  oraz  na  stronie  internetowej
www.swiebodzice.pl

2).Schronisko, poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji
prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska,
organizację imprez promujących adopcję zwierząt.

 2. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie Schronisko podejmuje próbę ustalenia 
dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie zapisanych w bazie danych identyfikujących 
właściciela oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania zagubionego zwierzęcia. 

3. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu 14-dniowej
kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych zgodnie z Regulaminem
Schroniska.

4. Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości.

§8 Usypianie ślepych miotów

   

   1..W celu zmniejszenia  populacji  bezdomnych zwierząt Gmina pokrywa koszt  uśpienia ślepych
miotów psów i kotów.

2..Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości
zapewnienia dla nich właściciela.

3..Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt umieszczonych w Schronisku realizuje Ośrodek
Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Gilowie .

4. Usypianie  ślepych  miotów,  wykonywać  będzie  Przychodnia  Weterynaryjna  S.C.  lek.wet.
Hołdowański, lek.wet. Eliza Hołdowańska-Korczak z siedzibą w Świdnicy przy ul. Żeromskiego
10A, z którą Gmina podpisała umowę.

§9 Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

    W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne Pana
Marka Banaś z siedzibą przy ul. Ciernie 98 w Świebodzicach.

§10 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt

Zapewnienie całodobowej opieki  weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, które mają miejsce na terenie Gminy i udzielanie pomocy tym zwierzętom realizowane
jest przez Przychodnię Weterynaryjną  lek. wet.  Małgorzata Siekaniec z siedzibą przy al. Wojska
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Polskiego 62 w Strzegomiu, z którą Gmina  zawarła umowę.

§11 Finansowanie programu

   1..Na realizację  zadań  objętych  programem w 2018 r.  przeznacza  się  z  budżetu  gminy środki
finansowe w wysokości: 116.500,00 zł

2. Środki finansowe o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą w następujący sposób:

1) opieka nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizacja i kastracja – 16.000,00 zł i dokarmianie 
7000,00 zł

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wyniku zdarzeń
drogowych 30.000,00 zł

3) umieszczanie  w schronisku bezpańskich psów 50.000,00 zł

4) usypianie ślepych miotów zwierząt  500,00 zł

5) zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt bezdomnych umieszczonych we wskazanym 
gospodarstwie rolnym 1000,00 zł

6) transport bezdomnych zwierząt do schroniska 7.000,00 zł.
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UZASADNIENIE

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań

własnych Gminy.

W związku z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochroni zwierząt ( Dz. U. z 2017

poz. 1840) Rada Miejska określa w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, program opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018, który stanowi załącznik do

uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację zadań takich jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) kastracje lub sterylizację zwierząt przebywających w schronisku;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt tj. adopcja;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) wskazanie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt;

Zgodnie ze wskazaniami ustawy o ochronie zwierząt Program został przekazany do

zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, zarządom obwodów łowieckich,

organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

W ustawowym terminie na wniesienie uwag przez w/w podmioty opiniujące nie wpłynęły uwagi

do projektu Programu.

W świetle powyższego przyjęcie uchwały jest uzasadnione.
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