UCHWAŁA NR XX/18/16
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Szczawno-Zdrój na 2016 r."
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.
z 2015r., poz. 1515 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U.
z 2013r. poz. 856 ze zm.) – po zasięgnięciu opinii:
- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu,
- Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału we Wrocławiu,
- Górniczego Koła Łowieckiego „ Jeleń” w Wałbrzychu,
Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala:
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Szczawno-Zdrój na 2016 r.
§ 2. Program, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
oraz opublikowaniu w BIP.
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Załącznik do uchwały Nr XX/18/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 marca 2016 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Szczawno-Zdrój na 2016 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu przy ul. Łokietka 7;
2) Programie - należy przez to rozumieć „ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczawno – Zdrój na 2016r.”;
3) Opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad kotem lub kotami wolno
żyjącymi na terenie Gminy Szczawno-Zdrój;
4) Przychodni weterynaryjnej – należy przez to rozumieć Przychodnię weterynaryjną TRI-VET Grzegorz
Kraczek, Jakub Małecki s.c. z siedzibą przy ul. Solickiej 14/7 w Szczawnie-Zdroju;
5) Gospodarstwie rolnym- należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne Pana Marcina Motyla przy
ul. Łączyńskiego 66 w Szczawnie-Zdroju.
§ 2. Wykonawcą Programu jest Burmistrz Szczawna-Zdroju.
Rozdział 2.
Cel i zadania programu
§ 3. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi na
terenie Gminy Szczawno-Zdrój.
§ 4. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku,
2) sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Szczawno-Zdrój,
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację,
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 przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Rozdział 3.
Realizacja zadań
§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Szczawno-Zdrój realizują:
1) Schronisko na podstawie zawartej umowy poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt domowych, po
zgłoszeniu pracownika Urzędu Miejskiego lub Straży Miejskiej w Szczawnie-Zdroju.
2) Gospodarstwo rolne na podstawie zawartej umowy, zapewniając miejsce dla zwierząt gospodarskich.
§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi z terenu Gminy Szczawno-Zdrój w tym ich dokarmianie
realizowane będzie przez:
1) zakup karmy przeznaczonej na dokarmianie kotów wolno żyjących przez Opiekunów społecznych,
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2) finansowanie kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących na podstawie umowy z Przychodnią weterynaryjną.
3) współpracę z Przychodnią weterynaryjną w przypadku wystąpienia potrzeby leczenia kotów wolno żyjących.
§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Szczawno-Zdrój realizuje Schronisko oraz Straż
Miejska ze Szczawna-Zdroju.
2. Odławianie będzie miało charakter stały i będzie prowadzone na podstawie zgłoszeń dotyczących
przypadków pozostawienia zwierzęcia bez opieki lub nadzoru, w szczególności chorych lub powodujących
zagrożenie dla otoczenia.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do odławiania zwierząt niestwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia.
Przewóz zwierząt bezdomnych będzie odbywał się za pomocą przystosowanego do tego bezpiecznego
i humanitarnego środka transportu.
4. Odłowione zwierzęta domowe zostaną niezwłocznie przekazane do Schroniska.
5. Odłowione zwierzęta gospodarskie zostaną przekazane pod opiekę Gospodarstwa rolnego.
§ 8. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szczawno-Zdrój
realizowana będzie przez:
1) Schronisko poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z
wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na wiek lub
stan zdrowia,
2) finansowanie przez Gminę Szczawno-Zdrój zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na
podstawie umowy zawartej z Przychodnią weterynaryjną, do której koty wolno żyjące będą doprowadzane
przez Opiekunów społecznych po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg z Wydziału Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.
§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt z terenu Gminy Szczawno-Zdrój realizuje:
1) Przychodnia weterynaryjna poprzez wykonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących
na podstawie umowy zawartej z Gminą Szczawno-Zdrój.
2) Schronisko przez dokonywanie wyłącznie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów
zwierząt bezdomnych.
§ 10. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Szczawno-Zdrój realizowane jest
poprzez współpracę ze Schroniskiem, które prowadzi działania w tym zakresie.
§ 11. Zwierzęta gospodarskie zostaną przekazane do Gospodarstwa rolnego w przypadku gdy:
1) właściciel nie zapewni im opieki i właściwych warunków bytowania, określonych w ustawie o ochronie
zwierząt,
2) ulegną wypadkom komunikacyjnym w czasie transportu przez teren Gminy Szczawno-Zdrój,
3) w wyniku innych losowych zdarzeń.
§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt
bezdomnych z terenu Gminy Szczawno-Zdrój realizowane jest na podstawie umowy z Przychodnią weterynaryjną.
Rozdział 4.
Finansowanie programu
§ 13. Na realizację Programu na rok 2016 zaplanowano kwotę 17.700 zł, w tym:
1) kwotę 14.700 zł na działania związane z walką z bezdomnością zwierząt określone w §5 pkt 1, §7, §8 pkt.1, §
9 pkt. 2, §10;
2) kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opiekę nad kotami wolno żyjącymi i bezdomnymi określoną w §6 pkt 1 i
pkt 3.
3) kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne i opiekę weterynaryjną określone w §6 pkt. 2, §8 pkt.
2, §9 pkt 1 ,§12.
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4) kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim określoną w § 5 pkt 2
i § 11.
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