- PROJEKT UCHWAŁA Nr …./…./2016
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia ……………. 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2017 r.
Na podstawie art. 11 a, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.)
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 3. Traci moc uchwała Nr xvi/202/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2016 r.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Bolesławiec.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały Nr …./…/2016
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia ………………………. 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2017 r.
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§1
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, zwany dalej Programem, określa zasady opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomności zwierząt, jest zgodny
z ustawą o ochronie zwierząt.
§2
Celem Programu jest:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja 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,
9) edukacja ekologiczna.
§3
Realizację Programu prowadzi Gmina Miejska Bolesławiec, współpracując z jednostkami
organizacyjnymi gminy oraz innymi podmiotami, których statutowym celem jest opieka nad
zwierzętami.
ROZDZIAŁ 2
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§4
Przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska pochodzących z terenu Gminy Miejskiej
Bolesławiec realizuje Schronisko Związku Gmin „KWISA” dla Bezdomnych Małych
Zwierząt, Przylasek 18, 59-816 Platerówka.

ROZDZIAŁ 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§5
1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec realizuje
Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu, któremu powierzono realizację
zadania publicznego, p.n.: „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego – poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt na terenie miasta
Bolesławiec”.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o którym mowa w ust. 1 obejmuje m.in.:
1) dokarmianie,
2) ograniczanie populacji poprzez sterylizację i kastrację,
3) w razie potrzeby leczenie,
4) prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej.
ROZDZIAŁ 4
Odławianie bezdomnych zwierząt
§6
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec realizowane jest
przez Schronisko, o którym mowa w § 3 ust. 1, po wcześniejszym poinformowaniu
Gminy o konieczności odłowienia.
ROZDZIAŁ 5
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§7
Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje Schronisko, o którym mowa
w § 3 ust. 1.
ROZDZIAŁ 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§8
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko, o którym mowa
w § 3 ust. 1, poprzez przekazanie zwierząt przebywających w schronisku do adopcji osobom
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
2. Promowanie adopcji zwierząt odbywa się m.in.: za pomocą ogłoszeń na stronie
internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec, forach społecznościach oraz w lokalnej prasie
i lokalnych mediach.

ROZDZIAŁ 7
Usypianie ślepych miotów
§9
Usypianie ślepych miotów, realizują:
1) Schronisko, o którym mowa § 3 ust. 1,
2) Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu w ramach zadanie publicznego
opisanego w § 4.
ROZDZIAŁ 8
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
§ 10
Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich
w 2017 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone w miejscowości Bolesławiec przy
ul. Zabobrze 80, z którym zostało zawarte porozumienie gotowość zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz dotyczy indywidualnych przypadków
przekazania zwierząt.
ROZDZIAŁ 9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 11
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje lekarz weterynarii wyłoniony w drodze zapytania do złożenia
propozycji cenowej.
ROZDZIAŁ 10
Działania edukacyjne
§ 12
Promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz edukacja
społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach
zwierząt realizowane jest przez:
1) zachęcanie nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec
do włączania treści programowych z dziedziny ochrony środowiska, zagadnień związanych
z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz standardami opieki nad zwierzętami,
2) współpracę z istniejącymi organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków aktywizacji mieszkańców
Gminy Miejskiej Bolesławiec w ramach działalności w tego typu organizacjach.

ROZDZIAŁ 11
Postanowienia końcowe
§ 13
1. Środki finansowe na realizację postanowień Programu zostały zabezpieczone
w budżecie miasta na rok 2017 w kwocie 275.100 złotych.
2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się
odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.

UZASADNIENIE
Aktami prawnymi regulującymi postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi są:
1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) – w art. 3 ust. 2 pkt 14 określono, że gminy zapewniają
czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania,
a w szczególności do zapobiegania bezdomności zwierząt na zasadach określonych
w przepisach o ochronie zwierząt,
2) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.)
– art. 11 ust. 1 i 11a.
Uchwalenie przez gminę Programu ma przyczynić się do ograniczenia bezdomności zwierząt.
Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2016 r. zostanie przekazany do
zaopiniowania:
− właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,
− organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
tj.: Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu,
− dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, tj.: Koło Łowieckie „Cyranka”
w Bolesławcu oraz Koło Łowieckie „Sport” w Bolesławcu.
Program zostanie również umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Bolesławiec w zakładce „konsultacje społeczne”.
Środki finansowe planowane na realizację Programu w 2017 r. wynoszą 275.100 zł
brutto. Środki te w szczególności będą przeznaczone na:
1) dotację celową dla Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu – 40.000 zł,
w ramach umowy na realizację zadania publicznego pn.: „Ekologia i ochrona ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – poprawa bytowania wolno
żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec”,
2) opiekę lekarsko – weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy
Miejskiej Bolesławiec w 2016 r. (w szczególności zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt) i inne (w tym
zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich – 50.000 zł,
3) wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt
Małych w Lubańskim Wielkim Lesie, gmina Platerówka – 185.100 zł).
Zadanie jest realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Bolesławcu zgodnie z uchwałą Nr XXXV/293/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/456/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Bolesławcu.

