UCHWAŁA NR 210/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Zgorzelec na 2021 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U.
z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt (t.j Dz. U.
z 2020 r. poz. 638).
Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
§ 1.
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Zgorzelec na 2021 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Załącznik nr
do Uchwały 210/21
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 31 marca 2021 r.
PROGRAM
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Zgorzelec na 2021 rok.
Rozdział I
Wprowadzenie
§ 1.
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Zgorzelec,
zwany w dalszej części „Programem”, jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.,
o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638).
2. Program określa wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt poprzez wskazanie celów i zadań realizowanych w roku 2020.
3. W Programie określono zadania do realizacji wynikające z zapisów art. 11a ww. ustawy o ochronie zwierząt.
4. Program zakłada realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie bezdomności oraz zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom domowym, w szczególności psom i kotom oraz zwierzętom gospodarskim, jak
również zapewnienie opieki i dokarmiania kotów wolno żyjących.
Rozdział II
Cel programu
§ 2.
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt, obejmujące:
1) zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zgorzelec;
2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt domowych;
3) edukację mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
Rozdział III
Realizatorzy programu
§ 3.
1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Zgorzelec.
2. Realizatorem Programu jest Gmina Zgorzelec, przy współudziale:
1) Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej;
2) Stowarzyszenia „Inicjatywa dla zwierząt”, prowadzącego Schronisko, o którym mowa w pkt 1).
3. W celu realizacji Programu, jednostki wymienione w ust. 2 pkt 2, współpracują z:
1) Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Zgorzelcu oraz Lekarzem Weterynarii zapewniającym
całodobową opiekę weterynaryjną;
2) Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu;
3) Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu;
4) dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich;
5) organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
6) placówkami oświatowymi podległymi Gminie;
7) innymi podmiotami, których działalności będzie wymagała realizacja Programu.
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Rozdział IV
Sposoby realizacji założonych celów
§ 4.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności realizowane będzie poprzez:
1) prowadzenie na mocy umowy przez Stowarzyszenie ”Inicjatywa dla zwierząt”, Schroniska dla Zwierząt
Małych w Dłużynie Górnej, z siedzibą w Dłużynie Górnej 1 f, 59-930 Pieńsk, zwanego dalej
„Schroniskiem”, należącego do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej;
2) przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się lub porzuconych zwierzętach przez sołtysów wsi
i zawiadamianie Schroniska;
3) odławianie bezdomnych psów i kotów przez pracowników Schroniska;
4) zapewnienie miejsc w Schronisku zwierzętom domowym zagubionym, wałęsającym się, pozostającym
bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie
zwierząt, zebranym, odłowionym z terenu Gminy Zgorzelec;
5) zapewnienie miejsca w wyznaczonym gospodarstwie rolnym, znajdującym się we wsi Gronów pod
nr 84, 59-900 Zgorzelec, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, pozostających bez
właściciela, na podstawie stosownej umowy;
6) przekazywanie pod opiekę do Schroniska zwierząt domowych, które w wyniku wypadków losowych
(np. zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu itp.) utraciły właściciela, po uprzednim
przedstawieniu w Urzędzie Gminy Zgorzelec lub Schronisku stosownych dokumentów tj. oświadczenia
właściciela, opiekuna lub członka rodziny, zaświadczenia o stanie zdrowie, aktu zgon itp.;
7) udzielanie i zapewnienie całodobowej pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przez lek. wet.:
- Jerzego Zarębę, Gabinet Weterynaryjny z siedzibą przy ul. Okrzei 9, 59-900 Zgorzelec;
- Macieja Rębisza, Gabinet Weterynaryjny z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 14, 59-900 Zgorzelec,
na podstawie stosownego zlecenia;
8) poszukiwanie wspólnie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt, nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych.
§ 5.
Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, Gmina Zgorzelec realizuje we
współpracy ze społecznymi opiekunami (karmicielami) poprzez:
1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;
2) wyłapywanie bezdomnych kotów, poddanie zabiegom sterylizacji lub kastracji w Schronisku lub
gabinecie weterynaryjnym, z którym Schronisko współpracuje i wypuszczeniu ich na wolność w miejscu
złapania;
3) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w Schronisku.
§ 6.
1.

Zapobieganie bezdomności zwierząt i zmniejszenie populacji kotów wolno żyjących, Gmina Zgorzelec
realizuje poprzez:
1) obligatoryjne przeprowadzenie sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych przyjętych do Schroniska;
2) wydanie opiekunom bezdomnych kotów wolnożyjących skierowań na zabiegi sterylizacji lub kastracji
w punktach leczniczych zwierząt;
3) propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt domowych wśród mieszkańców gminy oraz finansowanie
im tych zabiegów do wysokości środków budżetowych przeznaczonych na ten cel, przy pełnym
poszanowaniu praw właścicieli i opiekunów zwierząt;
4) współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
organizującym z własnych środków sterylizację zwierząt domowych.
2. Gmina Zgorzelec, działając w myśl art. 11a ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o ochronie zwierząt, powierza podmiotowi
prowadzącemu Schronisko zadania obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych
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miotów przyjętych wraz z bezdomnymi matkami do schroniska, pochodzących z terenu Gminy Zgorzelec
na podstawie stosownej umowy.
3. Gmina Zgorzelec, działając w myśl art. 11a ust. 3a ustawy o ochronie zwierząt, powierza zadania sterylizacji
i kastracji zwierząt domowych nie będących bezdomnymi, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli,
pochodzących z terenu Gminy Zgorzelec, w punktach leczniczych zwierząt podmiotowi wyłonionemu w
drodze zapytania ofertowego na podstawie stosownej umowy.
§ 7.
Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów
zwierząt;
2) Gmina Zgorzelec poprzez zawieranie umów na usypianie ślepych miotów z zakładami leczniczymi dla
zwierząt.
§ 8.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko, poprzez:
1) prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli, a następnie przekazania zwierząt
przebywających w Schronisku do adopcji osobom zainteresowanym, zdolnym do zapewnienia
należytych warunków bytowania zwierząt;
2) współpracę z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt w zakresie
poszukiwania nowych właścicieli i opiekunów dla zwierząt.
W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie, Schronisko podejmuje próbę ustalenia dotychczasowego
właściciela poprzez sprawdzenie i weryfikację danych w bazie danych identyfikujących właściciela oraz próbę
nawiązania kontaktu z właścicielem, celem odbioru zagubionego zwierzęcia.
Do adopcji ze Schroniska, zwierzę domowe może być przekazane jedynie osobie pełnoletniej, posiadającej
dowód tożsamości z adresem zameldowania, po podpisaniu stosownej umowy adopcyjnej.
§ 9.
Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, w tym czasowo odebranych właścicielom, celem
zapewnienia im odpowiedniej opieki, gmina Zgorzelec realizuje poprzez gospodarstwo rolne mieszczące się we
wsi Gronów pod nr 84, 59-900 Zgorzelec, które przyjmie i zapewni odpowiednią opiekę bezdomnym zwierzętom
gospodarskim, pozyskanym z terenu wyznaczonego administracyjnie granicami Gminy Zgorzelec.
Szczegółowy sposób postępowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w ww. gospodarstwie
określony zostanie w stosownej umowie.
§ 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt gmina
Zgorzelec realizuje na podstawie stosownego zlecenia z lekarzem weterynarii:
- Jerzym Zarębą, Gabinet Weterynaryjny z siedzibą przy ul. Okrzei 9, 59-900 Zgorzelec;
- Maciejem Rębiszem, Gabinet Weterynaryjny z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 14,
59-900 Zgorzelec.
Rozdział V
Finansowanie programu
§ 11.
Na realizację programu w roku 2021, planuje się kwotę 81 900,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy
dziewięćset złotych 00/100), z rozdzieleniem na:
1) zadania i założenia Programu realizowane przez Schronisko: 71 200,00 zł,
w tym obligatoryjna sterylizacja i kastracja psów i kotów oraz usypanie ślepych miotów na podstawie
stosownej umowy: do kwoty 3 000,00 zł;
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2) sterylizacja i kastracja zwierząt domowych nie będących bezdomnymi, znajdujących się pod opieką
mieszkańców Gminy, przy pełnym poszanowaniu praw właściciela: 2 000,00 zł;
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
oraz zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich: 5 000,00 zł;
4) dokarmianie kotów wolnożyjących: 200,00 zł;
5) inne działania, w przypadku takiej konieczności (tj. odłów, wyłapanie i transport agresywnych psów):
500,00 zł.
Rozdział VI
Edukacja mieszkańców
§ 12.
Wójt Gminy Zgorzelec w ramach realizacji Programu, prowadzi przy współpracy z jednostkami oświatowymi,
stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, których statutowym działaniem jest ochrona zwierząt, działania
edukacyjne i informacyjne w zakresie odpowiedniej, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami
domowymi i gospodarskimi, w tym humanitarnego ich traktowania zapewniającego ochronę
i opiekę.
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UZASADNIENIE

do UCHWAŁY RADY GMINY ZGORZELEC
Nr 210/21 z dnia 31 marca 2021 r.
Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 638,
z późn. zm.) zapobieganie bezdomności i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
Rada Gminy Zgorzelec wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11a ust. 1, ww. ustawy, określa
corocznie do dnia 31 marca, w drodze uchwały, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zgorzelec, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
Program ten reguluje zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zasady ograniczania problemu ich
bezdomności i obejmuje:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki i 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;
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. ograniczenie populacji bezdomności zwierząt poprzez usypianie ślepych miotów, obligatoryjną
sterylizację i kastrację psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących;
7. wprowadzenie mechanizmów finansowych zachęcających właścicieli psów i kotów pochodzących z
terenu gminy Zgorzelec do wykonywania zabiegów dobrowolnej sterylizacji lub kastracji przy
pełnym poszanowaniu praw ich właścicieli;
8. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich;
9. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Projekt programu przekazano do zaopiniowania:
- właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
- organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym
na obszarze gminy, tj. Stowarzyszeniu „Inicjatywa dla Zwierząt” prowadzącego Schronisko;
- dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy, tj.
Wojskowemu Kołu Łowieckiemu WIENIEC, Kołu Łowieckiemu JENOT oraz Kołu Łowieckiemu
CYRANKA
i w ustawowym terminie uzyskano stosowne opinie lub niewyrażenie stanowiska uznano za brak zastrzeżeń.
W Programie wskazano koordynatora, realizatora poszczególnych zadań oraz wysokość środków
finansowych planowanych na ich realizację.
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