Projekt
z dnia.................................................
zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wrocław w 2018 r.”
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 2232 oraz z 2018 r. poz.130) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2018 r.” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Id: 5A0DE1CB-C7C4-4D0F-95D9-29A08A2178AF. Projekt

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia .................... 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wrocław w 2018 r.
Rozdział 1.
Zagadnienia ogólne
§ 1. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wrocław w 2018 r., zwanego dalej „Programem” jest zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom, a w szczególności:
1) humanitarne ograniczenie liczebności populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących;
2) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi.
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wrocław;
2) innych gminach – należy przez to rozumieć gminy, z którymi Gmina Wrocław podpisze stosowne
porozumienia;
3) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ślazowej 2
we Wrocławiu, uczestniczące w realizacji programu na podstawie umowy zawartej z Gminą Wrocław;
4) opiekunach kotów wolno żyjących – należy przez to rozumieć osoby sprawujące opiekę nad kotami wolno
żyjącymi, działające społecznie;
5) organizacjach społecznych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, których statutowym
celem jest ochrona zwierząt i edukacja w zakresie humanitarnego ich traktowania;
§ 3. Program realizuje Prezydent Wrocławia za pośrednictwem komórek organizacyjnych Urzędu
Miejskiego Wrocławia lub jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław wskazanych w odrębnym zarządzeniu,
a w jego realizacji uczestniczą: Schronisko (na podstawie umowy zawartej z Gminą Wrocław), organizacje
społeczne i opiekunowie kotów wolno żyjących.
Rozdział 2.
Realizacja działań
§ 4. 1. Prezydent Wrocławia, we współpracy ze Schroniskiem, realizuje następujące działania związane
z zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Wrocławia:
1) przygotowanie dla bezdomnych zwierząt z terenu Wrocławia miejsc w Schronisku oraz objęcie ich opieką
pielęgnacyjną i weterynaryjną;
2) przeprowadzanie zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt przebywających w Schronisku, jeśli
pozwalają na to ich wiek lub stan zdrowia;
3) umożliwienie osobom adoptującym młode zwierzęta, które nie były poddane zabiegom sterylizacji
lub kastracji przed opuszczeniem Schroniska, możliwości dokonania tych zabiegów w terminie
późniejszym;
4) znakowanie bezdomnych kotów i psów powyżej 6 miesiąca życia elektronicznymi mikroprocesorami;
5) rejestrację oznakowanych psów w bazie „Psy Miejskie”;
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6) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku oraz domach
tymczasowych (także we współpracy z organizacjami społecznymi);
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym lub poszkodowanym w wyniku
zdarzeń drogowych;
8) humanitarne odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Wrocławia (szczególnie zwierząt chorych, rannych,
poszkodowanych w wypadkach lub stanowiących zagrożenie dla ludzi) przez przeszkolonych pracowników
Schroniska oraz organizacji społecznych. Interwencje odbywają się każdorazowo w przypadku zgłoszenia
takiej konieczności przez mieszkańców, Policję lub Straż Miejską;
9) zapewnienie w Schronisku całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt, o których mowa w art. 11a ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt;
10) przygotowanie miejsc dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w Schronisku bądź w odpowiednim
gospodarstwie rolnym, o którym mowa w ust.2.
2. Zwierzęta gospodarskie, które z przyczyn technicznych lub organizacyjnych nie mogą być umieszczone
w Schronisku, umieszcza się w gospodarstwie rolnym zapewniającym miejsce dla zwierząt gospodarskich,
o których mowa w art.11a ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Prezydent
Wrocławia zapewnia zawarcie umowy z odpowiednim gospodarstwem rolnym w każdym takim przypadku.
§ 5. Prezydent Wrocławia, we współpracy ze Schroniskiem lub organizacjami społecznymi, realizuje
następujące zadania w zakresie ograniczania liczby bezdomnych zwierząt:
1) prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców Wrocławia w zakresie propagowania sterylizacji
lub kastracji chirurgicznej zwierząt, ich elektronicznego znakowania, a także opieki nad zwierzętami i ich
humanitarnego traktowania;
2) przeprowadzanie bezpłatnej akcji elektronicznego znakowania psów mikroprocesorem wszczepianym
pod skórę (w wytypowanych lecznicach weterynaryjnych) i ich rejestracji w bazie „Psy Miejskie”;
3) wprowadzenie pilotażowego programu sterylizacji lub kastracji psów i kotów będących własnością
mieszkańców Wrocławia objętych opieką społeczną (odrębny program nastawiony na zapobieganie
bezdomności potomstwa zwierząt właścicielskich, realizowany będzie w oparciu o odrębne zasady
i ograniczony ilością środków budżetowych zarezerwowanych na ten cel);
4) umożliwienie właścicielom zwierząt domowych bezpłatnego usypiania ślepych miotów.
§ 6. Opieka nad kotami wolno żyjącymi oraz ograniczanie liczebności ich populacji polega na:
1) udostępnianiu przez Schronisko opiekunom kotów wolno żyjących ewidencjonowanych kart
sterylizacyjnych do wykorzystania w uprzednio wytypowanych lecznicach weterynaryjnych – w ramach
środków budżetowych Gminy przeznaczonych na ten cel;
2) dokarmianiu kotów wolno żyjących suchą karmą wydawaną nieodpłatnie przez Schronisko społecznym
opiekunom (zakupioną w ramach środków budżetowych Gminy przeznaczonych na ten cel);
3) przygotowaniu przez Prezydenta Wrocławia apelu kierowanego do mieszkańców, zarządców i właścicieli
nieruchomości na terenie Wrocławia o zachowanie humanitarnej postawy w stosunku do kotów wolno
żyjących a następnie opublikowaniu go w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych
www.wroclaw.pl i www.schroniskowroclaw.pl oraz rozpowszechnianiu go drogą elektroniczną;
4) umożliwieniu mieszkańcom Gminy Wrocław bezpłatnego usypiania ślepych miotów kotek wolno
żyjących;
5) udzielaniu pomocy opiekunom kotów wolno żyjących w humanitarnym odławianiu zwierząt celem ich
leczenia, sterylizacji lub kastracji, a także wypożyczanie klatek i innego sprzętu do ich wyłapywania;
6) przyjmowaniu do Schroniska kotów wolno żyjących, które wymagają opieki weterynaryjnej lub zostały
odłowione w celu sterylizacji lub kastracji, a po zakończonych zabiegach umożliwienie im, we współpracy
z organizacjami społecznymi, powrotu do miejsc pierwotnego bytowania;
7) współpracy z organizacjami społecznymi w celu uzupełnienia działań prowadzonych przez opiekunów
kotów wolno żyjących, m.in.: sterylizacji lub kastracji, dokarmiania oraz poszukiwania domów
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adopcyjnych dla kotów, które z uwagi na stan zdrowia, wiek lub utratę dotychczasowego miejsca
bytowania nie mogą dłużej żyć na wolności.
§ 7. 1. Propagowanie wśród mieszkańców Wrocławia odpowiedzialnych postaw względem zwierząt polega
na:
1) zamieszczaniu na stronach internetowych, w mediach, na plakatach, ulotkach i w apelach treści
propagujących takie postawy;
2) prowadzeniu akcji edukacyjnych podczas imprez targowych, plenerowych, konkursów, prelekcji, wizyt
w szkołach oraz innych wydarzeń, których charakter umożliwia realizację treści zawartych w Programie;
3) wprowadzeniu formularzy „Przed adopcją” w celu usprawnienia procesu adopcyjnego w Schronisku.
2. Prezydent Wrocławia realizuje zadania określone w ust. 1 w szczególności poprzez projekty
„Pies dobry mieszkaniec Wrocławia”, „Stop pogryzieniom”, „Stop bezdomności”, „Zielone klasy”,
„Serce dla zwierząt”, dla których wsparciem są inne projekty edukacyjne realizowane przez organizacje
społeczne.
§ 8. Gmina Wrocław współpracuje z innymi gminami w zakresie realizacji Programu.
Pomoc bezdomnym zwierzętom z terenów innych gmin może być realizowana poprzez przyjmowanie ich
do Schroniska w miarę możliwości techniczno – organizacyjnych oraz objęcie ich opieką pielęgnacyjną
i weterynaryjną po zawarciu porozumienia pomiędzy Gminą Wrocław a zainteresowaną gminą lub gminami.
Rozdział 3.
Monitorowanie i finansowanie działań
§ 9. Środki przeznaczone na realizację Programu wydawane będą:
1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:
a) uzyskania najleszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
§ 10. Po każdym kwartale właściwa komórka organizacyjna podlegająca Prezydentowi Wrocławia
monitoruje Program poprzez zbieranie i analizowanie informacji dotyczących skuteczności podejmowanych
działań w odniesieniu do celów wyznaczonych przez Program.
§ 11. Finansowanie działań realizowane będzie ze środków budżetowych gminy Wrocław przeznaczonych
na:
1) prowadzenie Schroniska oraz inne zadania związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
kotami wolno żyjącymi – 3 020 000 zł;
2) wykonanie działań związanych z elektronicznym znakowaniem psów - 50 000 zł;
3) finansowanie sterylizacji suk i kotek posiadających właścicieli – 15 000 zł.
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