
 
 

UCHWAŁA NR XXXI/241/14 

RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

z dnia 5 marca 2014 r. 

 

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec 

w 2014 roku 
 
  

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 11a, ust.1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856),  
po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu, organizacji 
społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców 
lub zarządcom obwodów łowieckich – działających  na obszarze Gminy Bolesławiec 

 
u c h w a l a   s i ę  : 

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2014 roku 
 

 
ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o: 
 

1) programie - należy przez to rozumieć  Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Bolesławiec w 2014 roku,   

 
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Bolesławiec, 

 
3) właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą  mieszkańcem gminy    

          Bolesławiec, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej  
          uchwale, 
 

4) opiekun społeczny – karmiciel – należy rozumieć osobę, która zobowiązuje się 
do opieki nad wolno żyjącymi kotami. 

 
 § 2. Program ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt przebywających  
       w granicach administracyjnych Gminy, a w szczególności do psów i kotów. 
 
§ 3. Realizację Programu prowadzi Gmina współdziałając z: 
 

1)  Jednostkami organizacyjnymi Gminy, 
 

2)  Komisariatem Policji w Kruszynie, Komendą Powiatową Państwowej  Straży  
     Pożarnej w Bolesławcu, Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bolesławcu 
     i lekarzami weterynarii, 



 
3)  Organizacjami społecznymi, w tym w szczególności z organizacjami pożytku 

publicznego, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,  
 

4)  Kołami Łowieckimi działającymi na obszarze gminy, 

 
5) Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. 

 
 

ROZDZIAŁ 2 
 

Cel programu 
 
 

§ 4. Celem Programu jest : 
  

1) objęcie opieką bezdomnych zwierząt, 
 

2) zapewnienie  bezdomnym zwierzętom stałego miejsca pobytu, 
 

3) zapobieganie porzucaniu zwierząt, a w szczególności psów, 
 

4) kontrolowane ograniczenie populacji wolno żyjących kotów, 

 
5) opieka weterynaryjna nad zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach 

drogowych, 
 

6) edukacja mieszkańców gminy w zakresie walki z bezdomnością zwierząt 
przy współpracy z dyrektorami szkół podstawowych oraz organizacjami 
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Działania 
edukacyjne dotyczyć będą między innymi odpowiedzialnej i właściwej 
opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania 
sterylizacji i kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych. 

 
 

ROZDZIAŁ 3 
 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  
 
§ 5. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się     
       podejmowanie następujących działań: 
 

1) wyłapywanie bezdomnych  zwierząt, zapewnienie miejsca w schronisku 
poprzez zawarcie umowy ze schroniskiem dla zwierząt w Jeleniej Górze,  
ul. Wolności 161/163, 58-500 Jelenia Góra,  
 

2) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku,   
 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje gmina 
za pośrednictwem między innymi : 
- schroniska poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania  

                nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom   
                zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, 



          -  promowanie adopcji bezdomnych zwierząt  poprzez między innymi  
ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na łamach prasy 
lokalnej „WIEŚCI GMINNE” 
 

4) pomoc rannym bezdomnym zwierzętom, poszkodowanym między innymi  
w wyniku zdarzeń drogowych, polegająca na wykonaniu niezbędnych 
zabiegów ratujących życie oraz dalsze leczenie jak również uśmiercenie 
zwierząt, wyłącznie w przypadku zaistnienia konieczności bezzwłocznego 
uśmiercenia, wykonuje lekarz weterynarii Gabinet Weterynaryjny „ANIMALS 
DOKTOR” ul. Kraszewskiego nr 37, 59-700 Bolesławiec, na podstawie 
zlecenia Wójta Gminy Bolesławiec,   
 

5)  umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom zwierząt 
pod warunkiem poddania ich matek sterylizacji na koszt właściciela w 
najbliższym z możliwych terminów po porodzie, wykonuje lekarz weterynarii 
Gabinet Weterynaryjny „ANIMALS DOKTOR” ul. Kraszewskiego nr 37,  
59-700 Bolesławiec, na podstawie zlecenia Wójta Gminy Bolesławiec,   

 
6) zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz innym 

bezdomnym zwierzętom na czas wymaganego leczenia  w gospodarstwie 
rolnym położonym w Kraśniku Dolnym nr 2, do czasu ustalenia ich 
właściciela, 

 
7) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, sprawowanie opieki nad kotami 

wolno żyjącymi, w tym ich  dokarmianie poprzez zakup i wydawanie karmy 
społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących realizuje gmina 
we własnym zakresie poprzez zawarcie porozumienia z sołtysami wsi.  

 
 
 

ROZDZIAŁ 4 
 

Zapobieganie bezdomności zwierząt 
 

 
§ 6. Zapobieganie bezdomności zwierząt realizowane będzie poprzez działania     
       mające na celu zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,  a szczególności:  
 
 

1) współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia edukacji 
dotyczącej ochrony zwierząt, 
 

2) Wójt Gminy Bolesławiec współpracuje z dzierżawcami obwodów łowieckich  
z terenu administracyjnego gminy w zakresie zwalczania bezdomności. 
 
 

 
ROZDZIAŁ 5 

 
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 
 

§ 7. W 2014 roku gmina przeznaczyła na realizację programu środki finansowe  
      w wysokości 100.000,00 zł, określonej w uchwale budżetowej: 

1) zapewnienie pobytu bezdomnym zwierzętom w schronisku – 80.000,00 zł; 



2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt  - 5.000,00 zł; 

3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – 
1.000,00 zł; 

4) dokarmianie wolno żyjących kotów – 5.000,00 zł;  
5) sterylizacja i kastracja zwierząt – 5.000,00 zł; 
6) usypianie ślepych miotów – 2.000,00 zł  
7) edukacja i współpraca z placówkami oświatowymi i organizacjami 

pozarządowymi – 2.000,00 zł  
 
 
 

ROZDZIAŁ 6 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 
 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

         Bogusław Uziej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


