UCHWAŁA NR XLIV/332/2022
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2022 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.
1372 z późn. zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz.
638 z późn. zm.), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Głuszyca w 2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie
Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Art.
11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 z późn. zm.) zobowiązuje
Radę Miejską do określenia corocznie do dnia 31 marca w drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Opracowany projekt „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2022 roku” stanowi
wypełnienie obowiązku ustawowego, wynikającego z art. 11 ust. 1 ustawy. Projekt Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2022 roku,
stanowi załącznik do projektu niniejszej uchwały. Obejmuje on swym zakresem realizację zadań,
w szczególności:
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.
W projekcie Programu wskazano koordynatora i realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków
finansowych planowanych na ich realizację. Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania przez:
1) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu;
2) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Świdnicy;
3) Dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy;
4) Fundacji ,,Mam Pomysł” z siedzibą w Świdnicy.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu, Fundacja ,,Mam Pomysł" z siedzibą w Świdnicy i Koło
Łowieckie „Jar” pozytywnie zaopiniowały program. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział
w Świdnicy, Koło Łowieckie „Orzeł” i Koło Łowieckie „Trop” nie wypowiedziały się w sprawie programu
w terminie określonym w art. 11a ust.8 Ustawy, co uznaje się za akceptację Programu. Tak więc podjęcie
Uchwały jest zasadne.
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Głuszyca w 2022 roku
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt). Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Głuszyca uchwały w sprawie „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Głuszyca” zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2020 r. , poz. 638 ze zm.).
Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom w przypadku
podejrzenia o okrutne traktowanie lub okrutne metody chowu lub hodowli, a także zwierząt rannych
w wyniku zdarzeń drogowych, wymagających całodobowej opieki weterynaryjnej.
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wykonywania zadań
gmin dotyczących ochrony zwierząt, liczba porzuconych i zabłąkanych zwierząt rośnie znacznie
szybciej niż liczba miejsc w schronisku oraz liczba zwierząt adoptowanych. Bezdomność zwierząt jest
zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są niekontrolowane rozmnażanie zwierząt,
porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt oraz brak edukacji i wiedzy społeczeństwa
w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Również w dużym stopniu bezdomności zwierząt sprzyja łatwość pozyskiwania zwierząt oraz
panujące mody na dane rasy zwierząt.
Metodami zapobiegania bezdomności zwierząt są: edukacja społeczeństwa, tzw. czipowanie czyli
„elektroniczne” znakowanie zwierząt, sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości
niekontrolowanego rozmnażania). Realizacja zadań zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych
zwierząt trafiających pod opiekę schroniska dla zwierząt. Sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych
oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda
unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Dlatego Program zakłada kontynuację działań
polegających na sterylizacji i kastracji zwierząt rozpoczętych w latach poprzednich.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Głuszyca, zwanym dalej „Programem”, są objęte zwierzęta bezdomne oraz
koty wolno żyjące, przebywające w granicach administracyjnych gminy Głuszyca.
§2
Ilekroć w Programie jest mowa o schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Świdnicy, ul. Pogodna 3, 58-100 Świdnica, z którym Gmina
Głuszyca podpisała umowę na usługę wyłapania i zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom oraz przetrzymywania ich w schronisku.
Ilekroć w Programie jest mowa o Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę o ochronie
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. i jej nowelizacje.

Id: YOKDQ-LFCGP-AOAXY-YKKZO-NPKLP. Podpisany

Strona 1

Przez wyrażenie koty wolno żyjące – należy rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności
(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie półdzikim lub dzikim).
Przez społecznego opiekuna zwierząt należy rozumieć osobę, która dobrowolnie sprawuje
opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami na terenie gminy Głuszyca, nie będąc ich
właścicielem (dotyczy głównie kotów wolno żyjących), posiadająca wpis do rejestru
opiekunów społecznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Głuszycy.
§3
Celem Programu jest:
1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. , poz. 638 ze zm.).
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
§4
Realizatorzy Programu:
1. Burmistrz Głuszycy – pełniący funkcję koordynatora Programu;
2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy, ul. Pogodna 3, 58-100 Świdnica;
3. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem jest ochrona
zwierząt;
4. Opiekunowie społeczni.
Rozdział II
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
§5
Zabiegi sterylizacji i kastracji oraz usypianie ślepych miotów wykonywane będą na
następujących zasadach:
1. Gmina Głuszyca w całości pokrywa koszty:
a) usypianie ślepych miotów, w przypadku gdy nie będzie możliwości zapewnienia im
nowych właścicieli, wykonywane przez placówkę weterynaryjną wskazaną w § 6 pkt. 4,
b) sterylizacji i kastracja zwierząt bezdomnych,
c) odrobaczanie, odpchlenie oraz dokarmianie kotów wolno żyjących,
d) odławianie bezdomnych zwierząt.
e) prowadzenie programu bezpłatnej sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do
emerytów i rencistów oraz mieszkańców objętych opieką społeczną po wcześniejszym
uzyskaniu skierowania na zabieg, o którym mowa w § 9 ust. 1, do wysokości środków
finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie.
2. Koty wolno żyjące będą wyłapywane i przewiezione do placówki weterynaryjnej
wskazanej w § 6 pkt. 4 przez jej pracownika, pracownika tut. Urzędu Miejskiego lub
administratorów nieruchomości oraz członków organizacji społecznych po wcześniejszym
uzyskaniu skierowania na zabieg, o którym mowa w § 9 ust. 1;
3. Po wykonaniu zabiegu koty wolno żyjące będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego
pochwycenia lub w uzasadnionych przypadkach umieszczane w schronisku.
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4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy, ul. Pogodna 3, 58-100 Świdnica
obowiązkowo po upływie 14 dni pobytu zwierzęcia w schronisku przeprowadza zabieg
sterylizacji lub kastracji.
Rozdział III
Opieka nad zwierzętami
§6
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizują:
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy z siedzibą ul. Pogodna 3, 58-100 Świdnica
poprzez:
a) przyjęcie zwierząt bezdomnych,
b) wyłapywanie bezdomnych zwierząt na podstawie zgłoszenia
c) prowadzenie adopcji zwierząt
2. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich realizuje Gmina Głuszyca poprzez
współpracę z gospodarstwem rolnym Pana Marcina Stanisława Mlazgi znajdującym się przy
ul. Sudeckiej 35, 58-340 Łomnica. O fakcie każdorazowo będzie powiadamiany Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu.
3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje
Burmistrz Gminy Głuszyca poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy
zarejestrowani zostaną w Urzędzie Miejskim w Głuszycy;
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących w ramach zawartej umowy
z placówką weterynaryjną o której mowa w § 6 pkt. 4.
4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje Burmistrz Głuszycy poprzez zawarcie umowy z placówką
weterynaryjną Przychodnia Weterynaryjna Red-Vet Anna M. Redlicka ul. Łukasiewicza 10,
58-340 Głuszyca.
Rozdział IV
Działania edukacyjne

1.

a)

b)

c)

§7
Burmistrz Głuszycy w celu edukacji i kształtowania świadomości mieszkańców Gminy
w zakresie ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt będzie prowadził
następujące zadania:
we współpracy z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi działania
edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami
i humanitarnego ich traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji
bezdomnych zwierząt,
działania informacje propagujące adopcję i wolontariat na rzecz ochrony zwierząt
i prowadzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z wykorzystaniem strony internetowej
urzędu oraz gminnego biuletynu informacyjnego,
działania informacyjne na temat obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia
z wykorzystaniem strony internetowej urzędu oraz gminnego biuletynu informacyjnego,
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d) promowanie adopcji bezdomnych zwierząt z wykorzystaniem strony internetowej urzędu
oraz gminnego biuletynu informacyjnego.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§8
Osoba, która chce pełnić funkcję opiekuna społecznego, składa deklarację w Urzędzie
Miejskim w Głuszycy, wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Programu.
§9
Zabieg sterylizacji, kastracji lub uśpienia ślepego miotu odbywa się na podstawie skierowania
wydanego przez Urząd Miejski w Głuszycy, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie
skierowania na zabieg w placówce weterynaryjnej wskazanej w § 6 pkt. 4. Wzór wniosku
o udzielenie skierowania na zabieg stanowi załącznik nr 2 do Programu. Wzór skierowania na
zabieg stanowi załącznik nr 3 do Programu.
§ 10
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone w budżecie
Gminy Głuszyca stanowi załącznik nr 4 do Programu. W trakcie realizacji zadania wysokość
środków będzie aktualizowana. W przypadku przekroczenia zaplanowanej kwoty nastąpi
zwiększenie do poziomu wynikającego z faktycznych kosztów.
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Załącznik nr 1
Do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Głuszyca w 2022 roku

Głuszyca, dnia ………………………

Burmistrz Głuszycy
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT

Imię i nazwisko
społecznego opiekuna
zwierząt
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Gatunek zwierząt
objętych opieką oraz ich
liczba i płeć
Miejsce przebywania
zwierząt

Forma udzielanej
zwierzętom pomocy

Informacje dodatkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających
z realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca, zgodnie z ustawą z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1781 ze zm.).

………………………………………………….
Podpis społecznego opiekuna zwierząt
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Załącznik nr 2
Do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Głuszyca w 2022 roku.

Głuszyca, dnia ………………………
Burmistrz Głuszycy
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca
WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA
NA ZABIEG STERYLIZACJI / KASTRACJI* LUB UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU*

Imię i nazwisko lub nazwa
jednostki zgłaszającej
Adres
zamieszkania
siedziba Numer telefonu

lub

Ilość (szt. ) zwierząt
zgłoszonych do zabiegu
Rodzaj zabiegu: sterylizacja*
(szt.), kastracja* (szt.),
Uśpienie ślepego miotu* (szt.)
Miejsce przebywania zwierząt

Informacje dodatkowe
( gatunek zwierzęcia,
przyczyna uśpienia ślepego
miotu itp.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających
z realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca, zgodnie z ustawą z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1781 ze zm.).

* - niepotrzebne skreślić.
………………………………………………….
Podpis wnioskodawcy

Id: YOKDQ-LFCGP-AOAXY-YKKZO-NPKLP. Podpisany

Strona 6

Załącznik nr 3
Do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Głuszyca w 2022 roku.

Głuszyca, dnia ………………………

Placówka Weterynaryjna
……………………………………………
……………………………………………
SKIEROWANIE NA ZABIEG
STERYLIZACJI / KASTRACJI* LUB UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU*
Niniejszym kieruję zwierzęta zgłoszone przez:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
na zabieg sterylizacji / kastracji* lub uśpienie ślepego miotu*
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: …………………………szt.
Rodzaj zabiegu:
sterylizacja* : ………………………….szt.
kastracja*: …………………………………szt.
Uśpienie ślepego miotu*: ………………………………szt.
Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta (koty) zostaną odebrane przez:
………………………………………………………………………………

……………………………………
Podpis przedstawiciela Gminy
Głuszyca wydającego skierowanie

Głuszyca, dnia …………………………

……………………………………………
Podpis osoby zgłaszającej
zwierzęta do zabiegu
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Załącznik nr 4
Do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Głuszyca w 2022 roku.
.

Wysokość środków finansowych na 2022 rok
przeznaczonych na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głuszyca

Zadanie

Rozdział
90013

Kwota w zł

Schronisko dla bezdomnych zwierząt
(w tym zabiegi kastracji i sterylizacji)

13750

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt

1500

Opieka weterynaryjna całodobowa
w przypadkach zdarzeń drogowych
i losowych

3000

Sterylizacja lub kastracja

4000

Usypianie ślepych miotów

500

Dokarmianie wolno żyjących kotów

500

zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich w gospodarstwie rolnym

500

RAZEM
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