
UCHWAŁA Nr XXX/311/13

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2013 r. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, 
poz.1591; z 2002r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 180; 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138.poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 , poz. 675 i Nr 40 poz. 230; z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 
i Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz.1281; Nr 149, poz. 887; z 2012 poz.567 ) i art. 11a  ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002; z 2004r. Nr 69, poz.625, Nr 92, poz.880, Nr 96, 
poz. 959; z 2005r. Nr 33, poz.289; z 2006r. Nr 175, poz.1462; z 2007r. Nr 249, poz.1830; z 2008r. Nr 199, 
poz.1227; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz.668, Nr 92, poz.753; z 2010r. Nr 47, poz.278; z 2011r. Nr 230 
poz.1373; z 2012 poz.908 i poz.985 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie miasta Legnicy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XVIII/175/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2012r. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Szynalski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/311/13 

Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 25 marca 2013 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt  na terenie Gminy 
Legnica w 2013 r.  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich bezdomnych psów i kotów przebywających na terenie 
miasta Legnicy. 

§ 2. 

1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica oraz opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania programu: 

1) prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ; 

2) kastracja i sterylizacja zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) opieka nad wolno żyjącymi kotami ; 

5) usypianie ślepych miotów; 

6) poszukiwanie właścicieli dla 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. 

§ 3. 

Partnerami współpracującymi przy realizacji niniejszego programu są : 

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, lekarze weterynarii, organizacje pozarządowe, szkoły, 
przedszkola, biblioteki, hurtownie, hipermarkety, centra kultury , lokalne media, spółki gminne. 

§ 4. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Sterylizacji i kastracji -należy przez to rozumieć pozbawienie możliwości rozmnażania zwierząt bezdomnych. 
Program zakłada przeprowadzanie sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Legnicy oraz kotów wolno żyjących ; 

2) Kotach wolno żyjących- należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu 
człowieka), bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych; 

3) Schronisku -należy przez to rozumieć Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ceglanej 2 w Legnicy; 

4) Organizacjach pozarządowych -należy przez to rozumieć organizacje społeczne, których statutowym celem 
jest ochrona zwierząt (np. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami); 
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5) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Legnicy w 2013r.  

Rozdział 2.
Zapobieganie bezdomności psów i kotów poprzez ograniczanie ich populacji. 

§ 5. 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów, realizują: 

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji, kastracji zwierząt przekazywanych 
do adopcji, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na 
stan zdrowia i/lub wiek; 

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno 
żyjących , przy czym zabiegi te mogą odbywać się na zasadzie dotacji przez Gminę, w miarę posiadanych 
środków finansowych w bieżącym roku; 

3) lekarze weterynarii poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych na zlecenie 
Gminy Legnica, w zależności od posiadanych środków finansowych w budżecie gminy, w danym roku. 

Rozdział 3.
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

§ 6. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom Gmina Legnica realizuje poprzez: 

1) Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy, które przyjmuje zwierzęta bezdomne dostarczane do 
Schroniska przez Straż Miejską ; 

2) wskazanie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich-czasowo odebranych 
właścicielowi na podstawie decyzji prezydenta miasta lub zwierząt gospodarskich, które uciekły lub zabłąkały 
się, a nie jest możliwe ustalenie ich właściciela lub opiekuna. Realizacja odbywa się na podstawie opracowanej 
procedury stanowiącej załącznik  do Programu . 

§ 7. 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Legnicy oraz przewożenie do Schroniska realizuje Straż Miejska 
w Legnicy, interwencyjnie oraz zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca 1999 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Legnicy. 

§ 8. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami odbywać się będzie poprzez: 

1) podejmowanie interwencji przez Straż Miejską w sprawach kotów wolno żyjących; 

2) zakup i przekazywanie karmy organizacjom pozarządowym, które wydawać ją będą społecznym opiekunom 
(karmicielom) kotów wolno żyjących, przy czym ilość zakupionej karmy zależeć będzie od wysokości 
posiadanych środków finansowych na ten cel w budżecie gminy. 

§ 9. 

Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust.2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 
sierpnia 1997 r. realizuje Schronisko, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych 
miotów, przebywających w Schronisku. 

§ 10. 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
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1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanymi zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania; 
również przy współpracy z organizacjami zagranicznymi; 

2) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 11. 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych Gmina Legnica 
realizuje poprzez zawieranie porozumień z lecznicami dla zwierząt, w zakresie pomocy i opieki poszkodowanym 
zwierzętom bezdomnym. 

2. Realizacja odbywa się na podstawie opracowanej procedury stanowiącej załącznik do Programu . 

Rozdział 4.
Edukacja mieszkańców. 

1. Urząd Miasta Legnicy w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne w następującym zakresie: 

- odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, 

- ich humanitarnego traktowania, 

- propagowania sterylizacji i kastracji, 

- zachęcania do adopcji zwierząt bezdomnych, 

- sprzątania po zwierzętach, 

- udzielania pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 

2. Działania edukacyjne realizuje się: 

- w szkołach, przedszkolach, bibliotekach, centrach kultury w formie pogadanek, konkursów, prelekcji dla dzieci 
i młodzieży, 

- poprzez apele adresowane do zarządców nieruchomości, mieszkańców oraz właścicieli zwierząt na stronie 
internetowej UM, 

- poprzez współpracę z lokalnymi środkami masowego przekazu oraz organizacjami pozarządowymi. 

Rozdział 5.
Finansowanie programu. 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
Legnica w kwocie 339.000,00 zł, które będą wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Rozdział 6.
Sprawozdawczość. 

Sprawozdanie z realizacji działań ujętych w Programie będzie przedkładane Radzie Miejskiej Legnicy po 
zakończeniu okresu jego obowiązywania. 
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Załącznik do Programu 

Procedura udzielania pomocy poszkodowanym zwierzętom bezdomnym w przypadkach  

zdarzeń drogowych z ich udziałem oraz postępowania w przypadku zdarzenia z udziałem zwierząt 

gospodarskich  

W przypadku zaistniałego zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia bezdomnego, świadek lub uczestnik, 
powinien poinformować o tym fakcie funkcjonariusza dyżurnego Straży Miejskiej w Legnicy dzwoniąc pod nr 
tel. 986, lub po godzinie 22.00 Policję.Funkcjonariusz po otrzymaniu zgłoszenia o zwierzęciu poszkodowanym 
w wypadku lokomocyjnym, niezwłocznie zawiadamia o zdarzeniu Lecznicę, która na podstawie umowy 
zawartej z Gminą Legnica ma obowiązek całodobowo udzielać pomocy poszkodowanym zwierzętom . 

W przypadku zwierzęcia o wadze do 20 kg lekarz weterynarii przewiezie poszkodowane zwierzę do 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej. W przypadku braku takiej możliwości 
transport odbywać się będzie środkiem transportu będącym w dyspozycji Straży Miejskiej, w obecności 
lekarza. 

W przypadku zaistnienia zdarzenia z udziałem zwierząt gospodarskich, które uciekły lub zabłąkały się, a w 
przypadku których nie jest możliwe ustalenie ich właściciela lub opiekuna, świadek lub uczestnik, powinien 
poinformować o tym fakcie funkcjonariusza dyżurnego Straży Miejskiej w Legnicy dzwoniąc pod nr tel. 986, 
lub po godzinie 22.00 Policję. 

Funkcjonariusz po otrzymaniu zgłoszenia o zwierzęciu poszkodowanym, niezwłocznie zawiadamia 
o zdarzeniu Zleceniobiorcę, który na podstawie Porozumienia zawartego z Gminą Legnica zobowiązał się 
świadczyć usługi w zakresie transportu i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz Lecznicę, która na podstawie 
Porozumienia zawartego z Gminą Legnica zobowiązała się świadczyć usługi w zakresie opieki weterynaryjnej 
nad zwierzętami gospodarskimi. 
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