
Projekt

z dnia  6 lutego 2020 r.     
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MIERZĘCICE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w Gminie Mierzęcice na 2020 rok.

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 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 122 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Koło Łowieckie „Gwardia” 
i Koło Łowieckie „Jeleń”

Rada Gminy uchwala

§ 1. Przyjąć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w Gminie Mierzęcice na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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        Załącznik do Uchwały Nr  
Rady Gminy Mierzęcice  
z dnia  

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE MIERZĘCICE NA ROK 2020

Cel programu

§ 1

Celem  Programu  jest  zapewnienie  opieki  nad  zwierzętami   bezdomnymi  oraz  zapobieganie
bezdomności zwierząt przez:
-  zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
-  opieka nad wolno żyjącymi kotami,  w tym ich dokarmianie               
-  odławianie bezdomnych zwierząt;
-  obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt,
-  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
-  usypianie ślepych miotów,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
-  wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

 
Podmioty realizujące program

§ 2

Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:
a) Referat Gospodarki – Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95.
b) Schronisko dla Zwierząt ul. Podmiejska 51B, 42-400 Zawiercie, prowadzone  przez P. Rafała

Żmudę.   
c) Organizacje  społeczne,  stowarzyszenia,  fundacje,  których  statutowym  celem  działania  jest

ochrona zwierząt. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku  dla zwierząt
§ 3

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest  poprzez przekazywanie ich do Schroniska dla
Zwierząt  w  Zawierciu  przy  ul.  Podmiejskiej  51B,  które  prowadzone  jest  przez  Pana  Rafała  Żmudę.
Dla  prowadzonej  działalności  –  Schronisko  dla  Zwierząt,  nadany  został  weterynaryjny  numer
identyfikacyjny przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu tj. numer 24163401.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 4

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, realizowane będzie poprzez podejmowanie interwencji
w sprawach wolno żyjących kotów. Zadanie na zlecenie  Gminy Mierzęcice realizować będzie Schronisko
dla Zwierząt w Zawierciu Rafał Żmuda, z siedzibą: ul. Podmiejska 51B, 42-400 Zawiercie. Dokarmianie
wolno  żyjących  kotów  odbywać  się  będzie  po  otrzymaniu  zgłoszenia  o  miejscu  ich  przebywania  od
mieszkańców gminy lub organizacji pozarządowych. Po sprawdzeniu przez pracowników Urzędu Gminy
Mierzęcice zasadności interwencji, karma dostarczana będzie w miejsce przebywania kotów. W celu kontroli
populacji kotów wolno żyjących Gmina finansuje zabiegi ich sterylizacji  i kastracji.
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Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 5

1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której
opieką zwierzę dotąd pozostawało.

2. Bezdomne  zwierzęta  na  terenie  wyznaczonym  administracyjnymi  granicami  gminy  podlegają
stałemu odławianiu  –  zgłoszenia  od  mieszkańców gminy o  bezdomnych zwierzętach  przyjmuje
Referat Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice.

3. Pracownik  po  przyjęciu  zgłoszenia  i  sprawdzeniu  jego  zasadności  informuje   Schronisko  dla
Zwierząt w Zawierciu o konieczności odłowienia zwierzęcia.

4. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który
nie  będzie  stwarzał  zagrożenia  dla  życia  i  zdrowia  wyłapywanych zwierząt,  a  także  nie  będzie
zadawał im cierpienia.

5. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie  o ochronie zwierząt.
6. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska dla Zwierząt  w Zawierciu.
7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego

w § 9.
8. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom   i zabiegom:

a) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii;
b) pomocy lekarsko – weterynaryjnej;
c) umieszczeniu w pomieszczeniach przeznaczonych na kwarantannę. 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 
§ 6

1. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii działającego na
zlecenie Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu.

2. Obligatoryjna  sterylizacja  lub  kastracja  bezdomnych  zwierząt  realizowana  będzie  w  Schronisku  dla
Zwierząt w Zawierciu.  

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
    a)  zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się

właściciela lub opiekuna;
    b)  zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z uwagi na stan zdrowia

lub wiek.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 7

1. Poszukiwanie właścicieli  dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Schronisko dla Zwierząt
w Zawierciu ul. Podmiejska 51B, 42-400 Zawiercie, do którego trafiają bezdomne zwierzęta wyłapane
z terenu Gminy Mierzęcice. 

2. Zwierzęta  przebywające  w  schronisku  mogą  być  przekazane  do  adopcji  po  odbyciu  14-dniowej
kwarantanny  i  po  przeprowadzeniu  zabiegów  lekarsko-weterynaryjnych  zgodnie  z  Regulaminem
schroniska.

3. Adoptować  zwierzę  ze  schroniska  może  tylko  osoba  pełnoletnia,  posiadająca  dowód  tożsamości,  po
podpisaniu umowy adopcyjnej.

4. Prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej schroniska.

Usypianie ślepych miotów 
§ 8

1. Bezpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane jest w Schronisku dla Zwierząt.
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2. Zabiegi  usypiania  ślepych  miotów  realizowane  będzie  przez  lekarza  weterynarii  z  którym podmiot
świadczący usługę wyłapywania  bezdomnych zwierząt  posiada zawartą stosowną umowę tj.  Arturem
Grabowskim, właścicielem Przychodni Weterynaryjnej, 42-310 Żarki ul. Mostowa 1.  

Zapewnienie  miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym 
§ 9

Zwierzęta gospodarskie nie posiadające właściciela, które zostały znalezione na terenie gminy, a nie ma
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale przebywały, będą przekazane
do gospodarstwa rolnego w Mzurowie 22, z którym przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami posiada zawartą umowę. Wskazane gospodarstwo rolne przejmie opiekę nad
zwierzęciem gospodarskim do momentu znalezienia nowego właściciela.

 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt

§ 10

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowane  będzie  przez  lekarza  weterynarii,  tj.  Artura  Grabowskiego,  właściciela  Przychodni
Weterynaryjnej,  42-310  Żarki  przy  ul.  Mostowej  1  oraz   Macieja  Dydaka  właściciela  Gabinetu
Weterynaryjnego Medi-Vet  w Mierzęcicach  ul.  Wolności  78.  Po  przyjęciu  zgłoszenia  i  ustaleniu  stanu
poszkodowanego zwierzęcia podejmowane są odpowiednie czynności. W przypadku gdy zwierzę jest ranne
zapewnia  mu się  opiekę  lekarza  weterynarii,  natomiast  gdy  zwierzę  jest  martwe  następuje  uprzątniecie
i utylizacja jego zwłok w przeznaczonym do tego zakładzie.

Finansowanie Programu 
§ 11

1.  Środki  finansowe  na  realizację  zadań  wynikających  z  Programu  zabezpieczone  są  
w budżecie Gminy Mierzęcice na rok 2020 w  wysokości   -  50 000,-  zł.

2.  Wysokość środków finansowych i sposób ich wydatkowania (w skali roku) przedstawia się następująco:
a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku, usypianie ślepych miotów, wykonanie

zabiegów kastracji lub sterylizacji, poszukiwanie nowych właścicieli, adopcja  -   35 000 zł.
b) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 4000 zł
c) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie  -   1 000 zł
d)  utylizacja martwych zwierząt  -  3 000 zł  
e)  przekazanie zwierząt do gospodarstwa rolnego  -   2 000 zł.
f) zabiegi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów   -  5 000 zł.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz.122 ze zm.), rady gmin obowiązane są do określenia corocznie do dnia 31 marca, w drodze uchwały,
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Wypełniając ww.
obowiązek opracowany został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla 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.
Ponadto zgodnie z wymogiem art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt projekt Programu został przesłany
do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz dzierżawcom i zarządcom
obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Mając na uwadze konieczność wypełnienia uregulowań ustawowych konieczne i zasadne jest podjęcie
przedmiotowej uchwały.
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