
                           Załącznik  Nr 1 
                           do Uchwały  Nr  
                           Rady Gminy Mierzęcice
                           z dnia  

PROJEKT

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

ROK  2015

Wprowadzenie

§ 1 

1. Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt  w  Gminie  Mierzęcice,  zwany  w  dalszej  części  Programem,  jest  zgodny
z ustawą o ochronie zwierząt.

2. Program określa  ogólne  wytyczne  dotyczące  zapewnienia  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  poprzez  określenie  celów,
zadań  realizowanych  w  roku  2015  w  ramach  Programu  wraz  ze  wskazaniem
realizujących je jednostek.

3. W Programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856).

4. Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt 
domowych, a w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także 
zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym.

Cele Programu
§  2 

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

2. Zadania priorytetowe programu to:

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mierzęcice,
- zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Mierzęcice,
-  edukacja  mieszkańców gminy Mierzęcice  w zakresie  humanitarnego traktowania
zwierząt, odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji i kastracji
psów i kotów, adopcji zwierząt domowych.

Zadania w ramach Programu
§  3

W ramach Programu Gmina Mierzęcice realizuje następujące zadania:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
2. opieka nad wolno żyjącymi kotami;
3. odławianie bezdomnych zwierząt;



4. sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. usypianie ślepych miotów;
7. zapewnienie  miejsca  dla  bezdomnych  zwierząt  gospodarskich  we  wskazanym

gospodarstwie rolnym;
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt;
9. działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym.

Wykonawcy Programu
§  4

Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:
1. Urząd Gminy Mierzęcice w zakresie  koordynatora zadań realizowanych w ramach

programu poprzez:
a) referat Gospodarki,
b) umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt prowadzony przez

Zakład Ogólnobudowlano -  Usługowy z siedzibą w Zawierciu ul.  Piłsudskiego
115/42  42-400 Zawiercie.

2. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§  5

Schronisko  przyjmuje  i  zapewnia  opiekę  bezdomnym  zwierzętom  domowym  z  terenu
wyznaczonego  administracyjnie  granicami  Gminy  Mierzęcice,  poprzez  Zakład
Ogólnobudowlano  -  Usługowy  z  siedzibą  w  Zawierciu  ul.  Piłsudskiego  115/42   42-400
Zawiercie.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 6

Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:
1. ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2. zapewnienie dokarmiania w miejscach ich przebywania;
3. zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom;
4. umożliwienie  przeprowadzenia  ich  sterylizacji  i  kastracji  w  celu  ograniczenia

populacji tych zwierząt.

Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 7

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.



3. Pracownik referatu po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności informuje
Zakład  Ogólnobudowlano  -  Usługowy  w  Zawierciu  o  konieczności  odłowienia
zwierzęcia.

4. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego
sprzętu,  który  nie  będzie  stwarzał  zagrożenia  dla  życie  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 w Zawierciu.
7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego

wskazanego w § 11.
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. 

Sterylizacja albo kastracja zwierząt
§ 8

1. Zabiegi  sterylizacji  albo  kastracji  mogą  być  prowadzone  tylko  przez  lekarza
weterynarii.

2. 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
§ 9

1. Poszukiwanie  właścicieli  dla  bezdomnych  zwierząt  realizowane  jest  przez  Zakład
Ogólnobudowlano  -  Usługowy  poprzez  przekazywanie  przebywających  zwierząt
w zakładzie czy schronisku do adopcji.

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 z adresem zameldowania, po podpisaniu umowy adopcyjnej.

Usypianie ślepych miotów
§ 10

1. Bezpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane jest w Schronisku.
2. Zabiegi  usypiania  ślepych  miotów  wykonuje  także  lekarz  weterynarii  z  którym

zawarta jest umowa na usługi weterynaryjne.



Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich 
we wskazanym gospodarstwie rolnym 

§ 11

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

§ 12

Gmina  zapewnia  całodobową  opiekę  weterynaryjną  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych
z  udziałem  zwierząt  domowych,  poprzez  Przychodnię  Weterynaryjną  z  Żarkach  przy
ul.  Mostowej  1,  z  którą  ma  zawartą  umowę  Pan  Rafał  Żmuda  prowadzący  działalność
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz schronisko.

Finansowanie Programu
§ 13

1. Środki  finansowe  na  realizację  zadań  wynikających  z  Programu  zabezpiecza  się
w  budżecie  Gminy  Mierzęcice  na  rok  2015  w  kwocie  -  27 600,-  zł.
z przeznaczeniem na:
a) opiekę nad wolno żyjącymi kotami,
b) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń

drogowych,
c) schronisko.

2. W  zakresie  dotyczącym  zwierząt  gospodarskich  koszty  transportu  zwierząt  do
gospodarstwa,  leczenia  oraz  utrzymania  zwierząt  pokrywane  są  z  chwilą  odbioru
zwierząt przez właściciela albo z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt.


