UCHWAŁA NR 31/V/19
RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r. poz. 122) po zaopiniowaniu przez:
1) powiatowego lekarza weterynarii,
2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze
Gminy Nowa Ruda,
3) dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Nowa Ruda. Rada
Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Nowa Ruda w 2019 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sołek - Muzyka

Id: 652C7EE6-022C-4BC4-80E8-1EB833D2CBAC. Podpisany

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr 31/V/19
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 27 lutego 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Nowa Ruda w 2019 roku
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych w rozumieniu ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r., poz. 122) przebywających
na terenie Gminy Nowa Ruda.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Nowa Ruda;
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Nowa Ruda;
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nowa Ruda;
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2019r., poz. 122);
5) 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;
6) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza;
7) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2019 roku;
8)

schronisku

dla

zwierząt

–

należy

przez

to

rozumieć

Schronisko

dla

zwierząt,

ul. Półwiejska 20, 57 – 300 Kłodzko, prowadzonego przez Fundację „Pod Psią Gwiazdą”
z siedzibą ul. Sienkiewicza 12, 57-320 Polanica Zdrój.
§ 3. 1. Koordynatorem niniejszego Programu jest Wójt.
2. Realizatorami Programu są:
1) schronisko dla zwierząt – na podstawie umowy zawartej z Gminą;
2) organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
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3) zakład leczniczy dla zwierząt – na podstawie umowy zawartej z Gminą;
4) gminne jednostki organizacyjne;
5) gospodarstwo rolne.

Rozdział 2
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
§ 4. 1. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt
lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie, spełniającego wymagania
określone

w

obowiązujących

przepisach,

na

podstawie

umowy

zawartej

z

Gminą

na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych.
2. Odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku
dla zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia
opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
§ 5. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności
do zwierzęcia.
Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 6. 1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach
określonych w Rozdziale 2 niniejszego Programu.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez:
1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów, którzy zarejestrowani
są w Urzędzie Gminy Nowa Ruda;
2) finansowanie leczenia zwierząt w ramach umów zawartych z zakładami leczenia zwierząt.
3. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących Gmina finansuje zabiegi ich sterylizacji
i kastracji.
Rozdział 4
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 7. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały
– w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt
w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.
§ 8. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną przewiezione i umieszczone w gospodarstwie
rolnym, wskazanym w § 12 niniejszego Programu.
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Rozdział 5
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§ 9. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych przebywających
w schronisku dla zwierząt, pochodzących z terenu Gminy Nowa Ruda.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) bezdomne zwierzęta będą na zlecenie Gminy wyłapywane na zasadach określonych
w Rozdziale 2 i przewożone do schroniska dla zwierząt w celu wykonania zabiegu sterylizacji
lub kastracji;
2) Gmina pokrywa koszty zabiegu sterylizacji lub kastracji na podstawie wystawionego przez
schronisko dla zwierząt rachunku (faktury).
Rozdział 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 10. 1 Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
1) stworzenie bazy danych na stronie internetowej, umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących
odłowionych zwierząt na tej stronie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu;
2) prowadzenie przy pomocy jednostek organizacyjnych gminy oraz mediów akcji edukacyjnych
zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami;
3) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska.
Rozdział 7
Usypianie ślepych miotów
§ 11. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów zwierząt bezdomnych.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości
zapewnienia dla nich właścicieli;
2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt 1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii,
z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania ślepych miotów zwierząt
bezdomnych;
3) Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii zgodnie
z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w pkt 2, na podstawie wystawionego
rachunku (faktury).
Rozdział 8
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Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 12. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne
w Czerwieńczycach nr 84, Gmina Nowa Ruda.
Rozdział 9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem wszystkich zwierząt
§ 13. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z

udziałem

wszystkich

zwierząt

Gmina

realizuje

poprzez

umowę

zawartą

dnia

2 stycznia 2019 roku z Panem Kazimierzem Opielą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
„Kazimierz Opiela – Gabinet Weterynaryjny” z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 13 w Nowej
Rudzie.
Rozdział 10
Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami
§ 14. Gmina może prowadzić we współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy
oraz organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działania edukacyjne m. in. w zakresie
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania
sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 11
Finansowanie Programu
§ 15. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone
są w budżecie Gminy w wysokości 40 000,00 zł, w tym:
1) na sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi – 1000,00 zł;
2) na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez przekazywanie ich do schroniska
– 22 500,00 zł;
3) na odławianie bezdomnych zwierząt – 5 000,00 zł;
4)

na

zapewnienie

całodobowej

opieki

weterynaryjnej

bezdomnym

zwierzętom

– 10 000,00 zł;
5) na sterylizację lub kastrację – 1 000,00 zł;
6) na działania informacyjno-edukacyjne – 500,00 zł.

Id: 652C7EE6-022C-4BC4-80E8-1EB833D2CBAC. Podpisany

Strona 4

Uzasadnienie
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie jest zadaniem własnym gminy
wynikającym z art. 11 ustawy o ochronie zwierząt. Realizacja zapisów ustawy ma na celu rozwiązanie
złożonego problemu, związanego z bezdomnymi zwierzętami, spowodowanego głównie takimi
przyczynami, jak:
- niekontrolowane rozmnażanie zwierząt,
- porzucanie zwierząt przez właścicieli,
- ucieczki zwierząt,
- brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Przyjęcie w drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na dany rok stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego wynikającego z art. 11a
ustawy o ochronie zwierząt.
Niniejszy Program stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zadania i zasady
zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w obszarach
ustanowionych ustawą o ochronie zwierząt jako obligatoryjne, tj.:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
- opieka nad wolno żyjącymi kotami,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypianie ślepych miotów,
- zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Wykonując przepis art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, projekt Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2019 roku
przekazano do zaopiniowania:
1.Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
2.Organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na
obszarze gminy
3.Zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
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