UCHWAŁA NR XLVI/430/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2013 roku"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr
106, poz. 1002 z późn. zm.) uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wałbrzych w 2013 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/430/2013
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 marca 2013 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Wałbrzych w 2013 roku
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wałbrzych w 2013 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 2013 roku",
zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
106, poz.1002 ze zm.).
Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt bezdomnych w rozumieniu ustawy o ochronie
zwierząt, 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 (Dz. U. z 2003 r.
106, poz.1002 ze zm.),
2. właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Wałbrzycha, posiadającą zwierzę lub
zwierzęta, 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. kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim),
5. Programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2013 roku”,
6. opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad kotem lub kotami wolno
żyjącymi na terenie Wałbrzycha.
§ 2. Wykonawcami Programu są:
1. Prezydent Miasta Wałbrzycha,
2. Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu,
3. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,
współpracujące z Gminą Wałbrzych oraz opiekunowie społeczni.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi na
terenie Gminy Wałbrzych.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,
3) odławianie zwierząt z terenu Gminy Wałbrzych,
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4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt,
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
9) edukacja mieszkańców Wałbrzycha w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wałbrzych realizują:
1. Schronisko dla zwierząt poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie do Schroniska bezdomnych zwierząt
błąkających się po terenie Gminy Wałbrzych, na zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych, Straży
Miejskiej i innych służb porządkowych,
2. Prezydent Miasta Wałbrzycha za pośrednictwem Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej,
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego,
zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich,
3. organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi.
§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizują:
1. Prezydent Miasta Wałbrzycha za pośrednictwem Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej,
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów
wolno żyjących,
2. organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno
żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wałbrzych realizują:
1. Schronisko dla zwierząt; odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały – na podstawie
zgłoszeń mieszkańców dotyczących pozostawienia zwierzęcia bez opieki lub nadzoru, w szczególności zaś chorych
lub powodujących zagrożenie. 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.
2. organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt
domowych oraz odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane do
Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z tym organem.
§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizują:
1. Schronisko dla zwierząt poprzez obligatoryjne 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 pkt.1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni
od umieszczenia w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna,
2. Prezydent Miasta Wałbrzycha poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących
na podstawie zawartej umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt,
3. organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji albo
kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Wałbrzych.
§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1. Schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli
m.in.
umieszczanie
ogłoszeń
o adopcji
zwierząt
na
stronie
internetowej
Schroniska
(www.schronisko.walbrzych.pl),
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2. organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 9. Usypianie ślepych miotów realizują:
1. Schronisko dla zwierząt poprzez dokonywanie wyłącznie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania
ślepych miotów zwierząt bezdomnych,
2. Prezydent Miasta Wałbrzycha poprzez finansowanie zabiegów usypiania ślepych miotów kotów wolno
żyjących na podstawie zawartej umowy z zakładem leczniczym.
§ 10. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz usypianie ich miotów wykonywane będą na
następujących zasadach:
1. zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wykonywane będą na terenie lecznicy
weterynaryjnej, z którą Gmina Wałbrzych zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych,
2. koty wolno żyjące będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej przez opiekunów społecznych, zarządców
lub administratorów nieruchomości, członków organizacji społecznych lub pracowników Schronisk dla Zwierząt
po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które wystawione zostanie przez Biuro Gospodarki Ochrony
Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
3. po wykonaniu zabiegu koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub
w uzasadnionych przypadkach umieszczane w schronisku.
§ 11. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich Prezydent Miasta Wałbrzycha wskazuje:
Stado Ogierów „Książ” Sp. z. o. o.
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizuje Schronisko mające zawartą umowę z Przychodnią Weterynaryjną TRI-VET S.C. ul. Grodzka 75b, 58-316
Wałbrzych mającą możliwość świadczenia usług całodobowo.
§ 13. Działania edukacyjne w ramach Programu prowadzone będą we współpracy z jednostkami
organizacyjnymi Gminy Wałbrzych (tj. jednostkami oświatowymi) oraz organizacjami pozarządowymi, m.in.
w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania
sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 14. Na realizację Programu na rok 2013 planuje się kwotę 757 643 zł, przeznaczoną na:
1. funkcjonowanie jednostki Schroniska dla zwierząt 340 686 zł
2. opiekę i obsługę zwierząt - 301 077 zł
3. opiekę weterynaryjną i środki zapobiegawcze (odrobaczanie, odpchlanie, czipowanie) – 85 880 zł
4. opieka nad wolno żyjącymi kotami, tj. kastracja i sterylizacja – 30 000 zł
§ 15. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002
z późn. 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 ustawy.
Zważywszy, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą,
- zważywszy, że człowiek winien jest zwierzętom poszanowanie, ochronę i opiekę,
- zważywszy, że gmina ma obowiązek zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom,
- przekonana, że działania na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt należy wesprzeć współpracą z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt oraz Inspekcją Weterynaryjną i Samorządem lekarsko-weterynaryjnym, przygotowany został
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Wałbrzych w 2013 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami;
- 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, organizacjom
społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom, zarządcom obwodów
łowieckich, działających na obszarze Gminy Wałbrzych.
1. Powiatowy Lekarz Weterynarii nie wniósł uwag do przesłanego projektu uchwały.
2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowało projekt
z zastrzeżeniem, iż koty wolnożyjące nie należy bezpośrednio po zabiegu sterylizacji/kastracji wypuszczać na
wolność, należy je przetrzymać min. 7 dni. Proponuje się nie wprowadzać sugerowanego zapisu pozostawiając to
w gestii Lecznicy dla Zwierząt realizującej zabiegi sterylizacji. Lecznica już teraz w realizującej umowie z Gminą
ma zapis obowiązku przetrzymywania przyjętych kotów w odpowiednich warunkach oraz ich żywienia wynosi ok.
2-3 dni po zabiegu. W przypadku wystąpienia ewentualnych powikłań po wykonanym zabiegu sterylizacji bądź
kastracji Lecznica zobowiązana jest do zapewnienia właściwej opieki weterynaryjnej do czasu powrotu wszystkich
czynności fizjologicznych zwierzęcia do normy.
3. Koło łowieckie "JAR" w Głuszycy pozytywnie zaopiniowało projekt Programu, oraz że należy zwiększyć
nacisk na edukację mieszkańców Wałbrzycha, o której mowa w par. 13.
4. Górnicze Koło "Jeleń" w Wałbrzychu początkowo nie zaopiniowało pozytywnie Programu, bowiem nie
uwzględniono propozycji złożonych w ubiegłym roku. Zwrócono się do Koła o ponowne zaopiniowanie projektu
Programu i ewentualną zmianę opinii. Poinformowano Koło, że uwagi zostały przeanalizowane i wykorzystane
według możliwości, co zostało opisane w uzasadnieniu do uchwały nr XXVIII/230/2013 Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 29 marca 2012 roku. W odpowiedzi Koło pozytywnie zaopiniowało Projekt.
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Z uwagi na spełnienie wszystkich wymogów ustawowych, proponuję przyjąć przedstawiony projekt
uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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