Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia....................2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2019 r.
ROZDZIAŁ 1.
Postanowienia ogólne
§1
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.Realizację Programu prowadzi Gmina Miejska Bolesławiec, zwana dalej Gminą, której statutowym
celem jest m.in. realizowanie zadań Gminy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
3.W celu zapewnienia realizacji Programu, Gmina współpracuje z innymi jednostkami
organizacyjnymi oraz innymi podmiotami, których statutowym celem jest opieka nad zwierzętami.
Rozdział 2.
Cel i zadania Programu
§2
1.Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
na terenie miasta Bolesławiec.
2.Zadania priorytetowe Programu to:
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.
ROZDZIAŁ 3.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
§3
1.Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt - realizuje Schronisko Związku Gmin „KWISA”
dla Bezdomnych Małych Zwierząt, Przylasek 18, 59-816 Platerówka, zwane dalej Schroniskiem.
2.Odławianie bezdomnych zwierząt - realizuje Schronisko, o którym mowa w ust. 1,
wcześniejszym poinformowaniu przez Gminę o takiej konieczności.
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3.Miejsce i opiekę zwierzętom gospodarskim zapewnia gospodarstwo rolne znajdujące się
w Bolesławcu przy ul. Zabobrze 80.
§4
1.Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie miasta Bolesławiec powierzane jest
stowarzyszeniom, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
2.Wybór stowarzyszenia nastąpi w I kwartale 2019 r., na podstawie ogłoszenia o konkursie p.n.:
„Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego –poprawa bytowania wolno
żyjących zwierząt na terenie miasta Bolesławiec”.
3.Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o którym mowa w ust. 1 obejmować będzie m.in.:
1)dokarmianie,
2)ograniczanie populacji poprzez sterylizację i kastrację,
3)w razie potrzeby leczenie,
4)prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej.
§5
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje Gmina poprzez zawarcie umowy z lecznicą dla zwierząt w zakresie opieki
weterynaryjnej;
w 2019 r., całodobową opiekę w przypadku zdarzeń drogowych zapewnia
*)
………………..
*)

(wybór lecznicy nastąpi w drugiej połowie grudnia 2018 r.
ROZDZIAŁ 4.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt
§6

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt
bezdomnych realizuje Gmina poprzez:
1)przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt w Schronisku, z wyjątkiem zwierząt,
u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na ich stan zdrowia lub
wiek,
2)realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących
przez podmiot, o którym mowa w § 4 Programu, poprzez zawarcie stosownych umów z lecznicami
weterynaryjnymi.
§7
1.Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bolesławiec ma charakter całoroczny, stały
i następuje w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz w sposób nie zadający
im cierpienia. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką
której pozostawały.
2.Odławianie realizowane jest przez podmiot, o którym mowa w § 3 pkt 3 Programu oraz w przypadku
interwencji doraźnych (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt) - Straż Miejska
w Bolesławcu.
3.Odłowione zwierząt, które wykazują objawy urazu (rany, krwawienia),
przekazywane są
bezpośrednio do lecznicy weterynaryjnej, z którą Gmina posiada stosowną umowę. Zwierzęta
niewykazujące symptomów choroby przewożone są do Schroniska.
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4.Odłowione zwierzęta, po przyjęciu do Schroniska, podlegają, w szczególności, następującym
czynnościom i zabiegom:
1)ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii,
2)pomocy lekarsko-weterynaryjnej,
3)umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę. Po okresie kwarantanny zwierzęta
poddawane są niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.
5.Odłowione zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa, o którym mowa w §
3 pkt 3 Programu.
§8
1.W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z ustawą
o ochronie zwierząt. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii w sposób
humanitarny i nie powodujący u nich stresu i udręczeń.
2.Usypianie ślepych miotów, realizuje:
1)

Schronisko, o którym mowa § 3 pkt 1 Programu ,

2)

Lecznica dla zwierząt, o której mowa w § 5 Programu.
ROZDZIAŁ 5
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§9

1.Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko, o którym mowa w §
3 pkt 1 Programu, 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, na stronie internetowej Straży Miejskiej w Bolesławcu , na forach społecznościach
oraz w lokalnej prasie i lokalnych mediach oraz za pośrednictwem lecznic weterynaryjnych.
ROZDZIAŁ 6
Działania edukacyjne
§ 10
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 miasta 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 w ramach
działalności w tego typu organizacjach.
ROZDZIAŁ 7
Finansowanie Programu
§ 11
1.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.
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2.Środki finansowe na wykonanie postanowień Programu zostały zaplanowane w budżecie miasta na
rok 2019 w kwocie 410 000 złotych, które planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:
1)poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec
– kwota 50 000 zł,
2)opieka lekarsko-weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami (w szczególności zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt),
zapewnienie opieki dzikim zwierzętom oraz inne związane ze zwierzętami (w tym: zakup usług)
– 80 000 zł,
3)wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych
w Lubańskim Wielkim Lesie, gmina Platerówka – 210 000 zł.
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