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PROGRAM 
 

 opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Mierzęcice w 2013 roku

 

 

WPROWADZENIE

Podstawą  prawną  podjęcia  przez  Radę  Gminy  Mierzęcice  uchwały  w  sprawie  „Programu 
opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy 
Mierzęcice w 2013 r.”, zwanego dalej „Programem”  jest  art. 11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, 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 największa.   

Realizacja  wszystkich  zadań,  określonych  w  Programie,  zmierza  do  ograniczenia  liczby 
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
a. Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Mierzęcice;
b. Schronisku,  należy  przez  to  rozumieć  miejsce  czasowego  pobytu  zwierząt,  w  którym 

zapewnione  są  właściwe  warunki  bytowania  zwierząt  w  rozumieniu  ustawy  o  ochronie 
zwierząt,

c. Programie,  należy  przez  to  rozumieć  Program opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice w 2013 roku.

§ 2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Mierzęcice.

CEL  PROGRAMU

§ 3.  Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:  
a. wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku,
b. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym poprzez ich dokarmianie,
c. sterylizację zwierząt w schronisku oraz wolno żyjących kotów,
d. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
e. zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego,
f. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej e przypadkach zdarzeń drogowych.



REALIZACJA ZADAŃ

§ 4. 1.  Na terenie  Gminy Mierzęcice wprowadza się  stałe  interwencyjne odławianie  bezdomnych 
zwierząt. 

2.  Odławianiem obejmuje się bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki,  w stosunku, do 
których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela, a w szczególności zwierzęta chore lub 
zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3.  Odławianiem bezdomnych zwierząt wraz z oddaniem ich do schroniska zajmuje się Zakład 
Ogólnobudowlano – Usługowy z siedzibą w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 115/42 42-400 
Zawiercie P. Rafał Żmuda, z którym Gmina ma podpisaną umowę.

4. Transport odłowionych zwierząt prowadzi się za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie 
stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadaje im cierpienia.

5.  Dla  odłowionych  zwierząt  zapewnia  się  miejsce  w  Schronisku  dla  Zwierząt  –  Szczyty 
ul. Wieluńska 108

§ 5.  Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez:
a. ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 
b. zapewnienie dokarmiania w miejscach ich przebywania,
c. umożliwienie przeprowadzenia ich sterylizacji i kastracji – w celu ograniczenia populacji tych 

zwierząt

§ 6. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów 
i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3.  Zabiegom, o których mowa w ust.  1 nie podlegają zwierzęta w okresie do 14 dni  od daty 

umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłaszania się właściciela.

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje podmiot, który posiada zezwolenie 
Wójta  Gminy  Mierzęcice  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  ochrony  przed  bezdomnymi 
zwierzętami na terenie  Gminy,  i  z  którym Gmina posiada podpisaną umowę,  oraz schronisko dla 
bezdomnych zwierząt. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów odbywa się przez lekarza weterynarii w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt lub lecznicy weterynaryjnej.  

§ 9.  Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez  człowieka,  
a nie  ma  możliwości  ustalenia  ich  właściciela  lub  innej  osoby  pod  której  opieką  trwale  dotąd 
przebywały będą przekazywane do Gospodarstwa Rolnego w Złożeńcu przy ul.  Wiesławów 6a, 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.

§  10. Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej   w  przypadkach   zdarzeń  drogowych 
z udziałem zwierząt Gmina realizuje poprzez Przychodnię Weterynaryjną S.C. w Zawierciu przy ul. 
Senatorskiej 34, z którą ma zawartą umowę Pan Rafał Żmuda prowadzący działalność w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpiecza się w budżecie 
Gminy Mierzęcice na rok 2013 w kwocie 32.000,-

Wydatkowanie  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  programu,  będzie  miesięczne 
zgodnie z przedstawioną fakturą za daną usługę.


