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UCHWAŁA NR  21/VI/2015 

RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 
z dnia 25 lutego 2015 r. 

 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Piława Górna w 2015 roku. 
 
 
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 
856 z późn. zm.) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt domowych na terenie gminy Piława Górna w 2015 r. w brzmieniu określonym w załączniku 
do uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr  21/VI/2015 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej 

z dnia  25 lutego 2015 r. 
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ ĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNO ŚCI ZWIERZ ĄT NA TERENIE GMINY PŁAWA GÓRNA W 2015 r. 

 
Rozdział 1. 

WPOWADZENIE 
 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Piławie Górnej uchwały w sprawie 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Piława Górna w 2015 r.” jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 
Program ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym 
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych 
zwierząt jest w gminie Piława Górna największa. 

 
 

Rozdział 2. 
CELE PROGRAMU 

 
§ 1. Celem programu jest: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym, gospodarskim oraz wolnożyjącym 
kotom przebywającym w granicach administracyjnych gminy Piława Górna; 

2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych. 
 
 

Rozdział 3. 
WYKONAWCY PROGRAMU 

 
§ 2. Wykonawcami programu są: 

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów, będące 
podmiotem prowadzącym Schronisko dla Zwierząt w Dzierżoniowie, z którym gmina Piława 
Górna podpisała umowę o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy 
Piława Górna w 2015 r., 

2) Gabinet Weterynaryjny ,,Damar” Lekarz Weterynarii Dariusz Marcinków os. XX-lecia 52, 57-
200 Ząbkowice Śląskie. 

3) Gmina Piława Górna, za pośrednictwem wskazanej przez Burmistrza Piławy Górnej osoby 
pełniącej funkcję koordynatora działań. 

 
 

Rozdział 4. 
REALIZACJA ZADA Ń 

 
§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. 
Opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Piławy Górnej zapewniają: 

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” poprzez: 
a. odławianie i przetrzymywanie zwierząt bezdomnych, w szczególności chorych 

lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa, w prowadzonym schronisku 
dla zwierząt. Zwierzęta odławiane są na zlecenie Gminy, na podstawie zgłoszeń 
mieszkańców lub policji. 

b. objęcie opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie 
im właściwych warunków bytowania i opieki weterynaryjnej; 
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c. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających 
w schronisku; 

d. prowadzenie sterylizacji lub kastracji psów przekazywanych do adopcji; 
2) Gmina Piława Górna poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce 

zwierzętom gospodarskim. 
 
§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami. 
W celu zapewnienia opieki wolno żyjącym kotom z terenu Piławy Górnej przewiduje się: 

1) zapewnienie przez gminę pokarmu wolno żyjącym kotom; 
2) zmniejszanie populacji kotów wolno żyjących poprzez wykonywanie przez lekarza 

weterynarii, na zlecenie gminy, zabiegów sterylizacji lub kastracji. Po wykonywanych 
zabiegach koty wrócą do miejsc macierzystych. 

 
§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Piławy Górnej. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl”, na podstawie zawartej z gminą Piława Górna umowy 
realizuje odławianie zwierząt. Odłowione zwierzęta umieszczane będą w prowadzonym 
przez Stowarzyszenie schronisku. 
 
§ 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku. 
Zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt realizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl”. B ędą 
one wykonywane przed przekazaniem zwierząt nowym właścicielom, z wyłączeniem tych zwierząt, 
u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów. 
 
§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 
Działania zmierzające do pozyskania nowych właścicieli mogących zapewnić zwierzętom należyte 
warunki podejmowane będą przez: 

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” poprzez m.in. umieszczanie na stronie 
internetowej Schroniska ogłoszeń o zwierzętach do adopcji; 

2) Gminę Piława Górna poprzez promocję adopcji zwierząt trafiających do Schroniska 
oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli poprzez 
umieszczanie ogłoszeń o adopcji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronie internetowej 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej oraz w gazecie lokalnej. 

 
§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt. 
Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” 
przez dokonywanie tych zabiegów przez lekarza weterynarii, na zlecenie gminy. 
 
§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim. 
W celu zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim z terenu Piławy Górnej wskazuje 
się gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana Marcina Dłubacza, położone przy ulicy Sienkiewicza 
10 w Piławie Górnej. 
 
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt bezdomnych. 
W przypadkach zdarzeń drogowych w Piławie Górnej z udziałem zwierząt bezdomnych opiekę 
realizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” oraz Gabinet Weterynaryjny ,,Damar” Lekarz 
Weterynarii Dariusz Marcinków os. XX-lecia 52, 57-200 Ząbkowice Śląskie - na podstawie zawartego 
porozumienia /poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii. 
 
 

Rozdział 5. 
FINANSOWANIE PROGRAMU 

 
Środki finansowe w wysokości 27 200,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście 

złotych 00/100) na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy 
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Piława Górna. 25 000,00 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadania publicznego pod nazwą: 
,,Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Piława Górna w 2015 r.” Środki 
w wysokości 2000,00 zł stanowią opłatę za leczenie bezdomnych zwierząt w tym kastrację 
lub sterylizację bezdomnych kotów, a pozostałe 200,00 zł to środki za zakup karmy dla bezdomnych 
zwierząt. 

 
Środki finansowe wydatkowane będą zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r., 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 
oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zm.). 
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Uzasadnienie 

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Piławy Górnej w 2015 roku. 
Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 856 
z późn. zm.) rada gminy ma obowiązek, corocznie do dnia 31 marca, przyjąć programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Program obejmuje: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
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. 
 
Zgodnie z zapisami Programu, psy odłowione z terenu Piławy Górnej będą przetrzymywane 
w Schronisku dla Zwierząt w Dzierżoniowie, prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 
„Azyl” w Dzierżoniowie, z którym gmina Piława Górna podpisała umowę o zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Piławy Górnej w 2015 r. Wszelkie zdarzenia na terenie 
Gminy z udziałem innych zwierząt, Gmina prowadziła będzie we własnym zakresie. 
Program został przekazany do zaopiniowania: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 
w Dzierżoniowie, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 
działającej na obszarze Gminy tj. Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt ,,AZYL” w Dzierżoniowie, 
kołom łowieckim: ,,Ponowa Niemcza” z/s w Niemczy i ,,Bażant” z/s w Dzierżoniowie, działającym na 
obszarze Gminy. Opinie wszystkich w/w instytucji są pozytywne. 
Środki finansowe w wysokości 27 200,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych 
00/100) na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Piława 
Górna. 25 000,00 zł na wydatki związane z Umową nr 4/2015 z dnia 02.01.2015 r. o wsparcie 
realizacji zadania publicznego pod nazwą: ,,Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie 
Gminy Piława Górna w 2015 r.” Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Piława Górna 
a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt ,,AZYL” . Wydatki te obejmują: 
- wyłapywanie i opieka nad wszystkimi bezpańskimi psami  
- przetrzymywanie zwierząt w schronisku zgodnie z obowiązującymi przepisami 
- zapewnienie zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej 
- prowadzenie działań związanych z adopcją zwierząt w celu zapewnienia miejsc do przetrzymywania 
nowo zgłoszonych zwierząt 
- bezpośrednie utrzymanie zwierząt. 
Środki finansowe w wysokości 2 200,00 zł przeznaczone są w szczególności na leczenie bezdomnych 
zwierząt w tym kastrację, sterylizację bezdomnych kotów oraz na zakup karmy dla bezdomnych 
zwierząt. 
 
 

 
 


