
 

 

UCHWAŁA NR V.43.2019 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 21 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole w 2019 roku” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 506) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 122), Rada Gminy Legnickie Pole  uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Legnickie Pole w 2019 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XL.258.2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole w 2018 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole: 

D. Szczerba

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Poz. 2634



Załącznik do uchwały nr V.43.2019 Rady  

Gminy Legnickie Pole z dnia 21 marca 2019 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole w 2019 roku 

WPROWADZENIE 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy w Legnickim Polu uchwały w sprawie programu opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole 

zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 122 z poźn. zm.). 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt, głównie jednak zwierząt domowych, a w szczególności 

psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich. Z uwagi na fakt, że skala bezdomności psów i kotów jest w Gminie 

Legnickie Pole zauważalna, większość działań określonych w Programie dotyczy bezdomności tych zwierząt. 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Legnickie Pole; 

2) Programie – rozumie się to przez Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Legnickie Pole; 

3) schronisku dla zwierząt – rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi 

spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt  

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 z późn. zm.); 

4) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 

osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 

5) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze  

jego towarzysza; 

6) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

7) właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem gminy Legnickie Pole posiadającą 

zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w Programie; 

8) zakładzie leczniczym – rozumie się przez to Przychodnię weterynaryjną, świadczącą usługi w zakresie 

opieki weterynaryjnej nad zwierzętami. 

Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole oraz opieka 

nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz objęcie ich opieką 

pielęgnacyjną i weterynaryjną; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami; 

3) odławianie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
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5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt; 

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 mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami i zasad humanitarnego traktowania zwierząt. 

Rozdział 3. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt przez Gminę Legnickie Pole 

realizowane jest poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 

w Legnicy ul. Ceglana 2, 59-220 Legnica. 

2. Koszty przyjęcia bezdomnych zwierząt do schroniska oraz koszty szczepień profilaktycznych i innych 

koniecznych zabiegów weterynaryjnych pokrywa Gmina. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy Legnickie Pole realizuje się przy współpracy 

Gminy z weterynarzem, z którym Gmina ma podpisaną umowę. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) dokarmianie poprzez wydanie opiekunom zakupionej suchej karmy; 

2) umożliwienie przeprowadzania sterylizacji lub kastracji w celu ograniczenia ich populacji; 

3) umożliwienie odrobaczania; 

4) udzielaniu pomocy opiekunom w przypadku kotów chorych lub rannych. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Legnickie Pole objęte będą zwierzęta pozostawione 

bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela  lub innej osoby, pod którą 

opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu. 

Odławianie zwierząt będzie przeprowadzane interwencyjnie. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizował będzie podmiot, z którym Gmina  

ma podpisaną umowę, posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt na wykonanie takich usług. Odławianie 

będzie tak wykonywane, aby nie stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie zadawać  

im cierpienia. 

Odławianie i transport zwierząt bezdomnych do schroniska będzie się odbywał środkiem transportu, 

przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu. Zwierzęta po wyłapaniu dostarczane będą  

do schroniska dla zwierząt w Legnicy. 

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt wykonuje się obligatoryjną sterylizację  

lub kastrację zwierząt przebywających w schronisku. Sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych dokonuje 

lekarz weterynarii na podstawie zawartej z Gminą umowy po upływie 14 dni od dnia wyłapania lub lekarz 

weterynarii znajdujący się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Koszty zabiegów sterylizacji lub kastracji 

zwierząt bezdomnych pokrywa Gmina.   Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają: 

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia  

się właściciela lub opiekuna, 

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia  

lub wiek. 
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5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez informacje 

o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz na stronie 

internetowej Urzędu Gminy. 

2. Wójt w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy  

oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej 

i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji  

oraz znakowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

6. Usypianie ślepych miotów 

1. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt wykonywane będą zabiegi usypiania wszystkich 

zgłoszonych do wykonania tego zabiegu ślepych miotów zwierząt odłowionych i kierowanych do lekarza 

weterynarii przez przedstawicieli Urzędu Gminy. 

2. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny 

i jedyny dopuszczany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. 

3. Zwierzę usypiane traktowane jest do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić 

mu trwogi i dodatkowych udręczeń. 

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo pod adresem 

Mikołajowice 51, 59-241 Legnickie Pole. 

2. Umieszczenie w nim zwierząt gospodarskich nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez gminę 

z właścicielem gospodarstwa rolnego. 

3. Jednocześnie wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina Legnickie Pole podejmie starania 

w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

bezdomnych realizuje Gmina poprzez umowę zawartą z Przychodnią weterynaryjną „Centaur”, Grzegorz 

Nowacki, ul. Rycerska 23, 67-200 Głogów. 

2. Zapewnienie pomocy doraźnej dla zwierząt dzikich, poszkodowanych w przypadkach zdarzeń 

drogowych realizuje Gmina poprzez umowę zawartą z Fundacją Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki 

„FOPIT-GOBI” Raczkowa 2b, 59-241 Legnickie Pole. 

Rozdział 4. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 25 000 zł zabezpieczone  

są w budżecie Gminy Legnickie Pole na 2019 rok. 

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie zadań publicznych lub świadczenie usług zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1986 z późn. zm.). 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 2634


		2019-04-16T12:49:40+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




