UCHWAŁA NR XXII/220/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2020 roku”

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) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wałbrzych w 2020 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/220/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Wałbrzych w 2020 roku

WPROWADZENIE
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską Wałbrzycha uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2020 roku",
jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.).
Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt bezdomnych w rozumieniu ustawy
o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.), przebywających w granicach administracyjnych
Gminy Wałbrzych.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć mowa w uchwale o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz.122 ze zm.),
2) właścicielu - należy przez to rozumieć osobę posiadającą zwierzę lub zwierzęta na terenie Gminy Wałbrzych,
o których mowa w niniejszej uchwale,
3) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Łokietka 7,
będące jednostką organizacyjną Gminy Wałbrzych,
4) Programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2020 roku”,
§ 2. Wykonawcami Programu są:
1) Prezydent Miasta Wałbrzycha,
2) Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. 1. Celem Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wałbrzych,
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych,
3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku,
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wałbrzych,
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt,
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
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7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wałbrzych realizują:
1) Schronisko poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie bezdomnych zwierząt domowych do Schroniska
błąkających się po terenie Gminy Wałbrzych,
2) Prezydent Miasta Wałbrzycha poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt
gospodarskich.
§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Prezydent Miasta
Wałbrzycha poprzez:
a) dokarmianie poza Schroniskiem,
b) współpracę ze służbami weterynaryjnymi w przypadkach istniejącej potrzeby podjęcia leczenia kotów wolno
żyjących,
c) finansowanie kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów
d) wspieranie budowy domków dla kotów wolno żyjących.
§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wałbrzych realizuje Schronisko i odławianie będzie
miało charakter stały.
2. Odławianiu podlegają zwierzęta chore lub powodujące zagrożenie oraz zwierzęta domowe i gospodarskie,
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela
lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
3. Odłowione zwierzęta domowe zostaną niezwłocznie przekazane do Schroniska.
4. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w § 10.
5. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela po okresie
obserwacji 14 dni mogą zostać zakwalifikowane do adopcji.
6. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do odławiania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt, a także
nie będzie zadawał im cierpienia. Przewóz bezdomnych zwierząt będzie odbywał się przystosowanym do tego
bezpiecznym i humanitarnym środkiem transportu.
§ 7. 1. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku dla Zwierząt realizowana jest poprzez
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt,
u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. Zabiegom,
o których mowa w niniejszym punkcie, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w Schronisku
z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
2. Sterylizacja albo kastracja kotów wolno żyjących realizowana jest przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha
poprzez finansowanie w/w zabiegów na podstawie zawartej umowy z Przychodnia weterynaryjną Frankiewicz &
Frankiewicz z siedzibą przy ul. Wysockiego 34 w Wałbrzychu, na następujących warunkach:
a) koty wolno żyjące będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na
zabieg,
b) zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wykonywane będą na terenie lecznicy weterynaryjnej,
z którą Gmina Wałbrzych zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych,
c) po wykonaniu zabiegu koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub w uzasadnionych
przypadkach umieszczane w Schronisku.
§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie
działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, działania na rzecz rozbudowy i ciągłej aktualizacji
strony internetowej, na której umieszczane będą ogłoszenia o zwierzętach do adopcji wraz ze zdjęciami oraz
opisem wszystkich przebywających zwierząt w schronisku zwierząt (www.schronisko.walbrzych.pl).
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§ 9. Usypianie ślepych miotów realizują:
1) Schronisko dla zwierząt poprzez dokonywanie wyłącznie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych
miotów zwierząt,
2) Prezydent Miasta Wałbrzycha poprzez finansowanie zabiegów usypiania ślepych miotów kotów wolno
żyjących na podstawie zawartej umowy z Przychodnia weterynaryjną Frankiewicz & Frankiewicz z siedzibą
przy ul. Wysockiego 34 w Wałbrzychu.
§ 10. W celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim, wskazuje się gospodarstwo rolne:
Pana Radosława Łysień zamieszkałego przy ul. Chojnowskiej 16 w Jedlinie-Zdroju
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizuje na podstawie zawartej umowy z Przychodnią Weterynaryjną „Łapka” lek. wet. Emilia Grochocka-Binek
z siedzibą przy ul. Obrońców Westerplatte 14 w Wałbrzychu, z miejscem wykonywania działalności przy ul.
Głównej 1d w Wałbrzych, mającą możliwość świadczenia usług całodobowo.
Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 12. Na realizację Programu na rok 2020 planuje się kwotę 981 959 zł, w tym:
1) kwotę800 959 zł na działania określone w § 4, § 6, § 8;
2) kwotę 141 000 zł na działania określone w § 7 ust.1, § 9 pkt. 1, § 11;
3) kwotę 40 000 zł na działania określone w § 5, § 7 ust. 2, § 9 pkt 2, § 10.
§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt z ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.122
ze zm.) rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11a ust. 1 ww. ustawy.
Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
- odławianie bezdomnych zwierząt;
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- usypianie ślepych miotów;
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wałbrzychu,
organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, dzierżawcom oraz zarządcom
obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Wałbrzych.
W ustawowym terminie wypowiedział się Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu, który nie wniósł uwag
do Programu.
Z uwagi na spełnienie wszystkich wymogów ustawowych, proponuję przyjąć przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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