UCHWAŁA NR XXVI/171/2021
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 8 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Zawonia w 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 638) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz.753), Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Zawonia w 2021 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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Załącznik 1
do Uchwały Nr XXVI/171/2021
Rady Gminy Zawonia
z dnia 08 kwietnia 2021 r.
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Zawonia w 2021 r.”
§ 1. 1. Celami wprowadzenia Programu są:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy
o ochronie zwierząt,
2) zapobieganie bezdomności zwierząt,
3) zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt,
4) opieka nad wolnożyjącymi kotami,
5) poszerzenie świadomości mieszkańców Gminy Zawonia w zakresie prawidłowej
opieki nad zwierzętami oraz praw i obowiązków ich właścicieli.
2. Realizację Programu zapewnia się poprzez:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sterylizację lub kastrację,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku,
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.
§ 2. 1. Wykonawcami Programu są:
1) Wójt Gminy Zawonia, za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Zawonia.
2) schronisko dla zwierząt prowadzone przez Fundację „Radość Psiaka”, Rusiec 15, 62120 Wapno, na podstawie zawartej umowy,
3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania
jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy,
4) osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom, m.in. wolontariusze, społeczni opiekunowie kotów wolnożyjących.
§ 3. 1. Zadanie polegające na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom domowym miejsca
w schronisku dla zwierząt, Gmina Zawonia realizuje poprzez umieszczanie
bezdomnych zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt wymienionym w § 2 ust.
1 pkt 2.
2. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt i zmniejszenia liczby bezdomnych
zwierząt na terenie Gminy Zawonia podejmuje się następujące czynności:
1) prowadzenie akcji informacyjnych i upowszechnianie wiedzy na temat
prawidłowych zachowań i postaw wobec zwierząt,
2) akcje adopcyjne dla bezdomnych i zagubionych zwierząt poprzez akcje
informacyjne na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zawonia, na stronie
internetowej www.zawonia.pl, oraz na portalach społecznościowych.
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§ 4. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest przez:
1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty,
2) bieżące poszukiwanie społecznych opiekunów kotów wolnożyjących, którzy zajmą się
dokarmianiem kotów wolnożyjących oraz opieką kotów wolnożyjących, które zostały
poddane zabiegowi sterylizacji bądź kastracji,
3) zakup karmy i zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących w miejscach ich
przebywania,
4) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres
zimowy,
5) sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących.
§ 5.1. Na terenie Gminy Zawonia prowadzi się odławianie bezdomnych zwierząt:
1) na zgłoszenie,
2) okresowo po wcześniejszym ogłoszeniu.
2. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, wałęsające
się, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub
zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
4. Informacje o akcji odławiania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu
Gminy Zawonia oraz za pośrednictwem sołtysów.
5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
6. Czynności wymienione w ust. 1-5 na terenie Gminy Zawonia realizowane są poprzez
firmę: „DEX - Jolanta Furman" z siedzibą Poniatowice 39, 56-400 Oleśnica
§ 6.1. Gmina Zawonia zleca obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt przekazanych do
schroniska dla zwierząt (wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 2) na zasadach ustalonych
z jednostką prowadzącą schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza
weterynarii.
3. Gmina Zawonia finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt kierowanych do
adopcji.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:
1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Gminy Zawonia, w tym na stronach internetowych i portalach
społecznościowych,
2) schronisko wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 , w ramach podpisanej umowy. Schronisko
podejmuje działania mające na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt
wyłapanych na terenie Gminy Zawonia i przekazuje zwierzęta do adopcji osobom
zainteresowanym.
§ 8. Usypianie ślepych miotów:
1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarzy weterynarii,
z którymi Gmina Zawonia zawarła porozumienie (wymienionymi w § 10), a także
w schronisku dla zwierząt (wymienionym w § 2 ust.1 pkt 2) oraz zgodnie z zasadami
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określonymi w art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
2. Zwłoki uśpionych zwierząt bezdomnych muszą być odpowiednio zabezpieczone do
czasu zabrania ich do utylizacji.
§ 9.1. Wyznacza się adres gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
bezdomnych zwierząt gospodarskich - adres gospodarstwa: Kałowice 20, gm.
Zawonia - na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę Zawonia z
właścicielem gospodarstwa. Zakres porozumienia obejmuje gotowość zapewniania
opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz dotyczy indywidualnych
przypadków przekazania zwierząt.
2. Równocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina Zawonia podejmuje
starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane jest przez gabinety weterynaryjne z którymi Gmina
Zawonia zawarła porozumienie. Są to: Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Bogusław
Rubaszewski, ul. Św. Jadwigi 29 A, 55-100 Trzebnica, Gabinet Weterynaryjny lek.
wet. Jan Zdziarski, ul. Spacerowa 6/3, 55-106 Zawonia.
§ 11. Gmina Zawonia w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na
celu podniesienie świadomości prawidłowych postaw i zachowań człowieka
w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na
właścicielach i opiekunach zwierząt, miedzy innymi poprzez rozpowszechnianie
informacji w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej oraz portalach
społecznościowych.
§ 12.1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Zawonia.
2. Na rok 2021 zapewniono środki finansowe w wysokości 69 000 zł:
1) 23 000 zł – środki na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
dla zwierząt,
2) 15 000 zł – usługi wyłapywania i transportu zwierząt do schroniska,
3) 6 000 zł – środki wydatkowane według bieżących potrzeb na opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami (zakup karmy, obroży, itp.),
4) 20 000 zł - usługi weterynaryjne (sterylizacja, kastracja, leki), odławianie
bezdomnych zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
usypianie ślepych miotów, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich
w gospodarstwach rolnych, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
5) 5 000 zł – opieka nad zwierzętami dziko żyjącymi poszkodowanymi wskutek
wypadków drogowych i przebywającymi poza terenem ich naturalnego bytowania.
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UZASADNIENIE
Przepis art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638)
zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Realizując ten ustawowy
obowiązek, przygotowano Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Zawonia w 2021 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Reguluje on
zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu ich bezdomności poprzez
zapobieganie nadmiernemu, niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt oraz
poszukiwanie dla nich nowych właścicieli.
Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy projekt programu przesłany został do opiniowania właściwemu
powiatowemu lekarzowi weterynarii, towarzystwu opieki nad zwierzętami, kołom łowieckim oraz
Ośrodkowi Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych w Złotówku.
Powyższe podmioty zgodnie z art. 11a ust.8 są zobowiązane do wydania opinii o projekcie programu w
terminie 21 dni od daty otrzymania. Nie zajęcie stanowiska w ustawowym terminie uznaje się za pozytywną
opinię programu.
Koszty realizacji Programu ponosi Gmina Zawonia ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy
Zawonia na 2021 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt jest konieczne do realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustawy o ochronie
zwierząt.
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