
UCHWAŁA NR XL/209/2018
RADY GMINY PASZOWICE

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2017 r.,  
poz. 1875, z późn.zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz.1840. 
) Rada Gminy Paszowice, uchwala co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) gminie, należy przez to rozumieć Gminę Paszowice,

2) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ulicy Ceglanej,

3) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,

4) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Paszowice w 2018 roku.

§ 2. 1 Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Paszowice,

2. Realizatorem Programu są:

1) Urząd Gminy  59 – 411 Paszowice 137, woj. dolnośląskie.

2) Schronisko dla  Bezdomnych Zwierząt w Legnicy, ul. Ceglana 2, 59 – 220 Legnica.

3) Specjalistyczna firma zajmująca się odławianiem zwierząt: „Transport Zwierząt” Zbigniew Paruch, ul. 
Legnicka 12a, 59 – 400 Jawor.

4) Zakład leczniczy dla zwierząt: Przychodnia Weterynaryjna „ W ZAMKU” lek. wet. Jan Grzeszczuk, 59 – 
400 Jawor, ul. Zamkowa 2a.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1 Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Paszowice oraz opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych odłowionych i przekazanych do schroniska, 
finansowana ze środków budżetu gminy i dokonywana przez uprawnionego lekarza weterynarii,

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Paszowice

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

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

5) odławianie bezdomnych zwierząt,

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

7) edukacja mieszkańców gminy Paszowice w zakresie opieki nad zwierzętami.
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Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 4.  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Paszowice realizują:

1) schroniska poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez firmę mającą 
stosowne zezwolenie,

2) gmina poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca  dla zwierząt gospodarskich,

§ 5.  Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd Gminy 
Paszowice poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, 
którzy zarejestrowani są w Urzędzie Gminy Paszowice oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach 
zawartych umów z zakładem leczniczym dla zwierząt.

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) gmina poprzez promocje adopcji zwierząt ze schroniska

3) gmina poprzez stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz w formie ogłoszeń ze 
zwierzętami oczekującymi adopcji.

§ 7.  Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Paszowice realizuje wybrana firma mająca stosowne 
zezwolenie na odławianie zwierząt. Bezdomne zwierzęta domowe są przewożone do schroniska, w przypadku 
zwierząt rannych do zakładu leczniczego, z którym umowę podpisała gmina. Bezdomne zwierzęta gospodarskie 
przewożone są do gospodarstwa rolnego w Paszowicach Nr 129, 59 – 411 Paszowice.

§ 8.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizuje gmina, poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki  weterynaryjnej.

§ 9.  Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje gmina poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla 
zwierząt.

§ 10.  Zwierzęta przekazane do schroniska podlegają obligatoryjnie sterylizacji i kastracji.

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 11.  Gmina w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, jednostkami 
pozarządowymi, jednostkami oświatowymi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej 
opieki nad zwierzętami ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji 
zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu są zabezpieczone w kwocie minimum  
35 000 zł., w tym w szczególności:

1) na sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi – 600 zł,

2) na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez przekazanie ich do schroniska – 20200zł

3) na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom – 4800 zł,

4) na odławianie bezdomnych zwierząt – 6400 zł,

5) na sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt przed przekazaniem ich nowym właścicielom – 3000 zł.
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§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, zgodnie  z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm).

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 14.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Paszowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Paszowice

Szczepan Eugeniusz Rojak
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2017r. poz. 1840)
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Rada
Gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa wyżej, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca,
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Gmina podjęła
czynności zmierzające do zawarcia umów ze schroniskiem, podmiotem odpowiedzialnym za odławianie
zwierząt, lecznicą weterynaryjna i gospodarstwem rolnym. Umowy te zostaną zawarte po podjęciu
przedmiotowej Uchwały. Program jest zaopiniowany przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii Romana Stecia
w Jaworze, ul. Wrocławska 21, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jaworze, ul. Witosa
1b/3 , 59 400 Jawor Prezes Oddziału TOZ w Jaworze Teresa Prokopek – Stępniak, Polski Związek Łowiecki
Koło Łowieckie Dzik, 59 – 400 Jawor, ul. Przyjaciół Żołnierza 25  Łowczy KŁ „ Dzik” mgr Józef Mokrzycki,
Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie „ Jeleń, 59 – 400 Jawor ,ul. Wrocławska 3  Sekretarz Ryszard
Jamka, Koło Łowieckie „ Łoś „ 59 – 400 Jawor, ul. Rapackiego 14 Prezes Koła „ Łoś „ Eugeniusz Rojak.

Id: F004BD95-9998-450E-9C7A-A1795BD59340. Podpisany Strona 1




