Załącznik
do uchwały nr 0007.XXXVI.311.2018
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 marca 2018 r.

PROGRAM
Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Złotoryja w 2018 r.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Złotoryja;
2) Straży Miejskiej - należy przez to rozumieć Straż Miejską, która jest komórką
organizacyjną Urzędu Miejskiego w Złotoryi;
3) Zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie,
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
4) Zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza;
5) Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty bytujące głównie w piwnicach
budynków mieszkalnych, które są elementem ekosystemu a ich obecność zapobiega
rozprzestrzenianiu się gryzoni ( myszy i szczurów). Na terenie miasta są to głównie tereny
osiedlowe. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego też nie należy ich wyłapywać ani
wywozić lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.
6) Programie- należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2018 r.”
§2
1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz.
2. Realizatorem Programu są:
1) Urząd Miejski w Złotoryi,
2) realizatorem może być też inny podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt.

Rozdział 2
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§3
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryi oraz
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych
psów
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Złotoryi miejsca w schronisku dla
zwierząt,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
4) odławianie bezdomnych 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
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§4
Ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych w mieście Złotoryja odbywa się poprzez
przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska,
z wyjątkiem tych u których istnieją przeciwwskazania do wykonania takich zabiegów,
z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
Rozdział 4
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§5
Gmina zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta:
1) w schronisku dla bezdomnych zwierząt: w Legnicy przy ul. Ceglanej 1 - Legnickiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Legnicy;
2) poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt
gospodarskich w Złotoryi przy ulicy Krzywoustego 11 - Roman Ardelli.

§6
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Burmistrz
Miasta poprzez:
1) zakup karmy i przekazanie jej mieszkańcom, którzy zobowiązali się dokarmiać zwierzęta,
2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§7
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko - poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowania.
2) Burmistrz poprzez np. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej
miasta lub w prasie lokalnej, zgłaszanie o możliwości adopcji zwierząt w miejscach
publicznych.
§8
1. Bezdomne zwierzęta z terenu miasta podlegają odławianiu - zgłoszenia od mieszkańców
miasta o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd Miejski w Złotoryi.
2. Odławianie z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja zwierząt bezdomnych, w przypadku
zgłoszenia takiej konieczności – prowadzone będzie przez Prywatną Wielobranżową Firmę
Usługową „HART” – Dozór Sanitarno-Porządkowy, Zdzisława Szyszkowska, 58-160
Świebodzice, ul. Kopernika 12/5 na podstawie zawartej umowy.
3. Odłowione zwierzęta bezdomne podlegają przewiezieniu do schroniska.
4. Odłowione zwierzęta gospodarskie są przewożone do wskazanego gospodarstwa rolnego.
§9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane jest przez Gabinet Weterynaryjny- lek. wet. Michał Lichość,
Złotoryja, ul.3-go Maja 11.
§10
Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane jest przez Przychodnię Weterynaryjną s.c.
Romuald Molenda, Michał Cwynar, Złotoryja, ul. Wyszyńskiego 12.
Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§11
1 Koszty związane z realizacją Programu finansowane będą z Budżetu Miasta na rok 2018.
Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadań wynikających z Programu na
rok 2018 wynosi 53.750 zł.

2. Środki te będą wydatkowane na:
1) wykonanie odłowu zwierząt - 2.500 zł
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Złotoryi miejsca w schronisku
dla zwierząt - 48.000 zł,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie - 1.000 zł,
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt - 1.000 zł.
5) usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt (w tym usypianie ślepych miotów)
– 1.250 zł

