UCHWAŁA NR XXXVI/227/2018
RADY GMINY WALIM
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walim w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walim w roku 2018, w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Walim
Zuzanna Bodurka
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Walim w roku 2018
WPROWADZENIE
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt).
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Walim uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walim” jest art.
11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840.).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są :
1. niekontrolowane rozmnażanie;
2. porzucanie zwierząt przez właścicieli;
3. ucieczki zwierząt;
4. łatwość pozyskiwania zwierząt;
5. panujące mody na dane rasy zwierząt;
6. brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie zapobiegania bezdomności, ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna z głównych metod zapobiegania
bezdomności zwierząt.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz
domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania
niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.
Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do ograniczenia
liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt „AZYL” z siedzibą
Dzierżoniów ul. Brzegowa 15, przy pomocy którego Gmina realizuje zapisy Programu.
2. 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;
3. 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;
4. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walim w 2018 roku.
§2
1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Walim
2. Realizatorami Programu są:
1) Wójt Gminy Walim;
2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt.
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Rozdział 2
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§3
1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walim oraz
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
a) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów;
b) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, w szczególności
psów i kotów;
c) usypianie ślepych miotów;
d) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy;
e) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym sterylizacja, kastracja i dokarmianie;
f) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
g) odławianie bezdomnych zwierząt;
h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
i) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3
ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT
§4
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów realizują:
1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez:
a) czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do Schroniska,
b) bieżące wprowadzanie danych o zaczipowanych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy
danych Safe – Animal, zrzeszonej w European Pet Network.
Rozdział 4
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§5
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych,
w szczególności psów i kotów, realizują:
1. Schronisko dla zwierząt „AZYL” z siedzibą Dzierżoniów ul. Brzegowa 15, 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
2. Wójt Gminy Walim, poprzez nadzór nad sterylizacją i kastracją kotów wolno żyjących
(zabiegi wykonywane na koszt gminy do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych
na ten cel w danym roku) usługę tę na zlecenie Gminy wykonuje Gabinet Weterynaryjny
Malwina Witek z siedzibą Głuszyca ul. Ogrodowa 5.
§6
Usypianie ślepych miotów realizują:
1. Wójt Gminy Walim poprzez finansowanie zabiegów usypiana ślepych miotów kotów wolno
żyjących na podstawie umowy zawartej z gabinetem weterynaryjnym.
2. Gabinet Weterynaryjny Malwina Witek z siedzibą Głuszyca ul. Ogrodowa 5
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Rozdział 5
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§7
1. Zapewnienie bezterminowej do czasu adopcji opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy
Walim realizują:
a) Schronisko dla zwierząt „AZYL” z siedzibą Dzierżoniów ul. Brzegowa 151, poprzez
przyjmowanie zwierząt w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji, na
podstawie zgłoszenia Wójta Gminy Walim;
b) Gospodarstwo rolne, położone we wsi Jugowice ul. Brata Alberta 12, do którego przewożone
są zwierzęta gospodarskie na podstawie zgłoszenia Wójta Gminy Walim.
2. Opieka polega na właściwym żywieniu i zapewnieniu optymalnych warunków bytowania,
pielęgnację i profilaktykę w zapobieganiu chorobom zakaźnym, oraz opiekę weterynaryjną.
3. Schronisko dla zwierząt w kwartalnym raporcie przekazuje Gminie informację o dalszej
sytuacji znajdujących się tam zwierząt zabezpieczonych i umieszczonych pod opiekę z terenu
Gminy Walim.
§8
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1. Wójt Gminy Walim poprzez:
a) nadzór nad sterylizacją i kastracją kotów wolno żyjących (zabiegi wykonywane na koszt
gminy do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku);
b) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy
zarejestrowani są w Urzędzie Gminy Walim;
c) nadzór nad zapewnieniem koniecznej pomocy weterynaryjnej dla zagrożonych pod kątem
dobrostanu zwierząt.
§9
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. Wójt Gminy Walim poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz zamieszczając
ogłoszenia dotyczące adopcji na stronie ; www.walim.pl
3. Współpraca z lokalnymi mediami i organizacjami pozarządowymi.
§ 10
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Walim realizują:
1. Schronisko dla zwierząt „AZYL” z siedzibą Dzierżoniów ul. Brzegowa 151, przy pomocy
którego Gmina realizuje zapisy Programu;
2. Sprzęt używany do zabezpieczania oraz odłowu zwierząt nie może stwarzać zagrożenia dla
zdrowia i życia psów, a przewóz zwierząt będzie się odbywał właściwym środkiem transportu.
Podczas akcji odłowu bezdomnych zwierząt winna być im zapewniona pomoc weterynaryjna.
§ 11
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizują:
1. Gabinet Weterynaryjny Malwina Witek z siedzibą Głuszyca ul. Ogrodowa 5 , poprzez
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wyniku
zdarzeń drogowych.
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Rozdział 6
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 12
Wójt Gminy w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania
edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego
traktowania, propagowanie sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt
bezdomnych.
Rozdział 7
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13
Środki finansowe w wysokości 26.000 zł. (słownie : dwadzieścia sześć tysięcy złotych) przeznaczone
na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Urzędu Gminy.
Środki wydatkowane będą następująco:
- wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w Schronisku – 4 000 zł.
- usługi weterynaryjne – 16 000 zł.
- interwencyjne utrzymanie porzuconych zwierząt – 3 000 zł.
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 3 000 zł.
§ 14
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy
Walim. Zadania wynikające z realizacji Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych
na terenie Gminy mogą być finansowane także z innych źródeł np. ze środków uzyskanych
z darowizn, zbiórek społecznych.
Środki finansowe wydatkowane będą poprzez świadczenie usług i dostaw, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Urzędu Gminy Walim.
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Uzasadnienie
Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 )
nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia
31 marca, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z ustawą o ochronie
zwierząt uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt.
Projekt Programu został przedstawiony do zaopiniowania następującym instytucjom :
1. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wałbrzychu,
2. Towarzystwu Opieki nad zwierzętami w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie,
3. Dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, działającym na terenie gminy.
Sporządziła
Adriana Zygadło
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