UCHWAŁA NR IX/44/19
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2019”
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 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122.)
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Chojnowa na rok 2019” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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Załącznik do uchwały Nr IX/44/19
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 28 marca 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2019
Wprowadzenie
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych przebywających w granicach
administracyjnych Miasta Chojnowa, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz
zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych
zwierząt jest w Mieście Chojnów największa.
Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu
miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są
zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania
w miejscach ich dotychczasowego schronienia.
Za problem bezdomności zwierząt odpowiedzialność ponosi człowiek i to on powinien zmienić swoje
postawy i postępowanie, aby sytuacja mogła ulec poprawie. Los zwierząt zależy całkowicie od świadomych
odpowiedzialnych działań ludzi, którzy swoim postępowaniem wobec zwierząt dają wyraz poszanowaniu
zasad humanitaryzmu i jednocześnie świadectwo własnego człowieczeństwa.
Przeciwdziałać bezdomności może każdy, a zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do
zadań własnych miasta i jest regulowane ustawowo.
Nowelizacja ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz.1373), dostrzegając narastający
problem bezdomności, konieczności jej skutecznego zapobiegania, poszerza katalog obowiązkowych
elementów gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Chojnowa ma w swoim założeniu pomóc Miastu uporządkować problematykę zwierząt bezdomnych m.in.
poprzez analizę proponowanych rozwiązań i sposobów ich realizacji. Wykonanie założeń programu i jego
kontrola spoczywa na Gminie.
Realizacja wszystkich zadań, określonych w programie, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych
zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć jest mowa o:
1) społecznym karmicielu - należy przez to rozumieć osoby działające na rzecz zwierząt na obszarze miasta
Chojnów (osoby dokarmiające koty wolno żyjące).
Realizatorzy programu
§ 2. Realizację Programu prowadzi Miasto Chojnów współdziałając w szczególności z:
1) jednostkami organizacyjnymi Miasta, w szczególności Chojnowskim Zakładem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej;
2) Komendą Miejską Policji Komisariatem w Chojnowie, Komendą Miejską w Legnicy, Jednostką
Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej Nr 3 w Chojnowie, Powiatowym Inspektoratem
Weterynarii w Legnicy, lekarzami weterynarii w Chojnowie;
3) organizacjami społecznymi, w tym w szczególności z organizacjami pożytku publicznego, których
statutowym celem działania jest opieka nad zwierzętami;
4) kołem łowieckim „Sokół” działającym na terenie miasta;
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5) schroniskami dla zwierząt: „Fundacja Zwierzyniec” w Wieluniu, które będzie przyjmować zwierzęta
bezdomne, Gabinet Weterynaryjny Kazimierz Rabiej 59-225 Chojnów, ul.Paderewskiego 6, Centaur –
Grzegorz Nowacki Osiek, ul.Św.Katarzyny 91, 59-300 Lubin;
6) społecznymi karmicielami zwierząt.
Cel i zadania programu
§ 3. 1 Celem niniejszego Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Chojnowa
poprzez:
1) edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów
i kotów;
2) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;
3) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
4) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
5) odławianie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie interwencyjnie;
6) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
7) usypianie ślepych miotów;
8) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących poprzez kastrację i sterylizację;
9) dofinansowanie zabiegów sterylizacji zwierząt domowych z poszanowaniem praw właścicieli zwierząt;
10) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich Krakowski, Stary Łom 15 59-225 Chojnów, nr gospodarstwa 060389313;

Artur

11) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt –
Gabinet Weterynaryjny Kazimierz Rabiej;
12) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów sterylizacji zwierząt domowych z
poszanowaniem praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieki zwierzęta pozostają.
1) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom miasta Chojnowa, do zwierząt stanowiących ich własność,
posiadających aktualną książeczkę zdrowia zwierzęcia lub książeczkę szczepień oracza które uiszczana jest
opłata od posiadania psa w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej Chojnowa,
2) właściciel chcący poddać zwierzę zabiegowi sterylizacji zgłasza je do lekarza weterynarii, z którym Miasto
ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia zabiegu oraz wypełnia oświadczenie
zawierające klauzulę o jawności danych osobowych, którą lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu
ma obowiązek przekazać do Urzędu Miejskiego w Chojnowie,
3) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu sterylizacji po wykonaniu
zabiegu, pozostałe 50% kosztów zabiegu sterylizacji Miasto płaci bezpośrednio lekarzowi weterynarii po
przedstawieniu rachunku wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 2,
4) dofinansowanie przysługuje właścicielom psów i kotów w ilości maksymalnie po 1 szt. rocznie.
Edukacja mieszkańców
§ 4. 1. Edukacja społeczeństwa miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów
zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie poprzez:
1) organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi,
osobami prawnymi i fizycznymi akcji, konkursów, spotkań edukacyjnych i innych form edukacyjnych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych na temat humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania bezdomności,
praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia (ogłoszenia podawane do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronach internetowych Urzędu
Miejskiego w Chojnowie);
2) promowanie w formie artykułów prasowych działań określonych niniejszym programem (Gazeta
Chojnowska);
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3) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta realizowana będzie przez:
1) egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt, określonych
przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w mieście oraz innych obowiązków ustalonych przepisami;
2) egzekwowanie, we współpracy z inspekcją weterynaryjną, obowiązku wykonywanie corocznego
szczepienia psów przeciw wściekliźnie.
Opieka nad zwierzętami
§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Chojnowa polega na:
1) odławianiu z terenu miasta bezdomnych zwierząt, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez
opieki właściciela i umieszczeniu ich w schronisku dla zwierząt wymienionym w § 2 pkt 5;
2) poszukiwaniu, wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami, wolontariuszami i innymi osobami,
nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych poprzez zamieszczanie informacji o zwierzętach
oczekujących na adopcję na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Gazecie Chojnowskiej,
3) wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
4) tworzeniu rejestru społecznych karmicieli zwierząt, kotów wolno żyjących.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym opieki lekarskiej oraz ich dokarmianie polega
na:
1) podejmowaniu interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
2) współpracy z zakładami leczniczymi w Chojnowie, w przypadku potrzeby podjęcia leczenia kotów wolno
żyjących (wydawanie zleceń na ich leczenie i pokrycie kosztów leczenia z budżetu Miasta);
3) współpracy z karmicielami kotów wolno żyjących;
4) zapewnieniu dokarmiania oraz zapewnieniu im wody pitnej w miejscach ich przebywania.
§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta realizuje podmiot uprawniony posiadający
odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, na zlecenie i koszt Miasta;
„Centaur” Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Nowacki, Osiek, ul.św.Katarzyny 91, 59-300 Lubin,
„ HART „ Dozór Sanitarno – Porządkowy Zdzisława Szyszkowska, ul.M.Kopernika 12/5, 58-160
Świebodzice.
2. Bezdomne odłowione zwierzęta
dostarczane do schroniska pozostają pod opieką schroniska,
po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem schroniska.
3. W przypadku odłowionych zwierząt rannych opiekę lekarską nad zwierzętami przejmuje
na zlecenie Miasta zakład leczniczy.
4. Bezdomne, zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w §
3 pkt 9 Programu, co zostanie poprzedzone wzajemnym porozumieniem pomiędzy Miastem a rolnikiem.
5. W sytuacji braku umowy z podmiotem wykonującym usługi odłowu i transportu zwierząt lub braku
możliwości wykonania usługi przez podmiot, z którym została zawarta w tym zakresie umowa, Miasto zleca
usługi dostępnemu w danym czasie podmiotowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje.
6. W sytuacji braku możliwości przekazania bezdomnego zwierzęcia do schroniska (np. z powodu braku
miejsc), z którym Miasto Chojnów zawarło stosowną umowę współpracy, zwierzęta zostaną przekazane na
podstawie zlecenia do najbliższego dostępnego ośrodka sprawującego stałą opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
§ 7. 1 Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez
w schroniskach dla zwierząt, w szczególności psów i kotów, realizuje:

sterylizację

i kastrację

zwierząt

1) schronisko 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 lub wiek;
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2) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla
nich właścicieli;
3) po wykonaniu zabiegu koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub
w uzasadnionych przypadkach umieszczane w schronisku.
Finansowanie programu
§ 8. Środki finansowe na realizację działań
zabezpieczone są w budżecie Miasta na 2019 r.

wynikających

z programu

w kwocie

25.000,00 zł

§ 9. Środki finansowe wydatkowane będą w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych,
stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 51/2014 Burmistrza Miasta z dnia 07.05.2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IX/44/19 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2019"
Realizując obowiązek wynikający z art. 11a, ust 1 ustawy o ochronie zwierząt
z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) Rada Miejska określa, w drodze uchwały,
corocznie do dnia 31 marca, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt obejmujący w szczególności sterylizację, kastrację, poszukiwanie nowych
właścicieli, usypianie ślepych miotów. Do obowiązków gminy należy również zapewnienie
bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt oraz
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
Zważywszy na występujący na terenie Miasta Chojnowa problem bezpańskich zwierząt w
szczególności psów i kotów opracowano program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
naszego miasta. Realizacja zawartych w nim zapisów pozwoli na ograniczenie populacji tych
zwierząt, co zdecydowanie złagodzi uciążliwości związane z bytowaniem zwierząt na terenie
całego miasta. Sprawowanie kontroli nad rozrodem bezdomnych zwierząt przyczyni się bowiem
znacznie do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta.
Zgodnie z art. 11 a, ust. 7 w/w ustawy projekt Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi przesłany został do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Legnicy i
do Koła Łowieckiego „Sokół” w Chojnowie.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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