UCHWAŁA NR III/19/ 2018
Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2019 roku”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) Rada Miejska Mieroszowa uchwala:
§1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2019 roku” w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Załącznik do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Mieroszów w 2019 roku.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.),
2) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt, z siedzibą przy
ul. Pogodnej 3, 58-100 Świdnica,
3) programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2019 roku”,
4) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad kotami
wolno żyjącymi na terenie Gminy Mieroszów,
5) przychodni weterynaryjnej – należy przez to rozumieć Przychodnię weterynaryjną AS
lek. wet. Marcin Turbański, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 100a, 58-301 Wałbrzych.
Rozdział 2.
Cel i zadania programu
§2. Celem programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów,
2) opieka nad bezdomnymi i wolno żyjącymi zwierzętami z terenu Gminy Mieroszów,
3) ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych i wolno żyjących,
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
§3. Zadania priorytetowe programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mieroszów,
4) ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych poprzez ich sterylizację i kastrację,
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
z terenu Gminy Mieroszów.
Rozdział 3.
Realizacja zadań
§4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mieroszów realizowane będzie
przez:
1) schronisko poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Gminy
Mieroszów, na podstawie zgłoszenia Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, a poza godzinami pracy Urzędu

i w dni wolne – na podstawie zgłoszenia funkcjonariusza Policji,
2) Gminę Mieroszów poprzez wskazanie podmiotu zapewniającego miejsce dla zwierząt
gospodarskich,
3) mieszkańców oraz organizacje społeczne, które mogą zgłaszać przypadki bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mieroszów Referatowi Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, a poza godzinami pracy Urzędu
i w dni wolne – funkcjonariuszowi Policji.
§5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Mieroszów, w tym ich
dokarmianie realizowane będzie przez Gminę Mieroszów poprzez:
1) finansowanie zakupu karmy przeznaczonej na dokarmianie kotów wolno żyjących przez
opiekunów społecznych,
2) współpracę ze służbami weterynaryjnymi w przypadku wystąpienia potrzeby podjęcia
leczenia kotów wolno żyjących,
3) finansowanie sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.
§6.1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mieroszów będzie realizowane:
a) w przypadku zwierząt domowych – przez schronisko,
b) w przypadku zwierząt gospodarskich – przez podmiot wskazany w §10.
2. Odłowienie będzie miało charakter stały i będzie prowadzone na podstawie zgłoszeń
dotyczących przypadków bezdomnych zwierząt, w szczególności chorych lub
powodujących zagrożenie dla otoczenia.
3. Odłowienie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do odławiania zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. Przewóz
bezdomnych zwierząt będzie odbywał się przystosowanym do tego i bezpiecznym środkiem
transportu.
4. Odłowione zwierzęta domowe zostaną niezwłocznie przekazane do schroniska.
5. Odłowione zwierzęta gospodarskie zostaną oddane pod opiekę podmiotu wskazanego
w §10.
6. Koty wolno żyjące są elementem ekosystemu zarówno wiejskiego jak i miejskiego, dlatego
nie należy ich wyłapywać, lecz starać się stworzyć im warunki bytowania w miejscach
dotychczasowego przebywania.
7. W przypadku odnalezienia zwierzęcia bezdomnego, którego dotychczasowego właściciela
lub opiekuna nie ustalono, a zwierzę nie posiada oznakowania, które umożliwiłoby jego
identyfikację, może być ono przekazane osobom chętnym zaopiekowaniem się, zdolnym
zapewnić mu należyte warunki bytowania.
§7. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt realizowana będzie przez:
1) schronisko poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych
do schroniska z terenu Gminy Mieroszów, z wyłączeniem tych czynności w stosunku
do zwierząt zaraźliwie chorych i po wypadku, które nie rokują nadziei na wyzdrowienie,
2) Gminę Mieroszów poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno
żyjących na podstawie umowy zawartej z przychodnią weterynaryjną, na następujących
warunkach:
a) koty wolno żyjące zostaną doprowadzone do przychodni weterynaryjnej
po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Burmistrza Mieroszowa na skierowanie zwierzęcia
na zabieg,
b) zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywane będą na terenie przychodni weterynaryjnej,
z którą Gmina Mieroszów zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych,
c) po wykonaniu zabiegu sterylizacji lub kastracji wolno żyjące koty będą wypuszczane
w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia.
§8. Usypianie ślepych miotów realizowane będzie przez:

1) schronisko - zabiegi usypiania ślepych miotów dokonywane będą wyłącznie przez lekarza
weterynarii,
2) Gminę Mieroszów poprzez finansowanie zabiegów usypiania ślepych miotów kotów wolno
żyjących na podstawie umowy zawartej z przychodnią weterynaryjną.
§9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt Gmina Mieroszów będzie realizować
poprzez współpracę ze schroniskiem, które prowadzi działania w tym zakresie.
§10. W celu zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy
Mieroszów, wskazuje się Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Kątna”, z siedzibą przy
ul. Dembowskiego 40/2 we Wrocławiu.
§11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizować będzie Gmina Mieroszów na podstawie umowy zawartej
z przychodnią weterynaryjną określoną w §1 pkt 5.

Rozdział 4.
Finansowanie programu
§12. Na realizację programu na rok 2019 zaplanowano kwotę 35 000 zł, w tym:
1) kwotę 29 000 zł na działania związane z walką z bezdomnością zwierząt, określone
w §4, §6, §7 pkt 1, §8 pkt 1, §9, §10, w podziale: 25 000 zł na działania w zakresie zwierząt
domowych realizowane przez schronisko oraz 4 000 zł na działania w zakresie zwierząt
gospodarskich realizowane przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Kątna”,
2) kwotę 1 000 zł na działania związane z opieką nad kotami wolno żyjącymi, określone
w §5 pkt 1, realizowane przez opiekunów społecznych,
3) kwotę 5 000 zł na działania związane z opieką weterynaryjną, określone w §5 pkt 2, pkt 3,
§7 pkt 2, §8 pkt 2, §11 realizowane przez przychodnię weterynaryjną

Uzasadnienie
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca,
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi
to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego
z art. 11a cytowanej ustawy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program obejmuje swoim zakresem realizację następujących zadań:
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
odławianie bezdomnych zwierząt,
obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
usypianie ślepych miotów,
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

Celem realizacji programu opieki nad zwierzętami, wybrano następujących Wykonawców:
– Schronisko dla bezdomnych zwierząt, z siedzibą przy ul. Pogodnej 3, 58-100 Świdnica,
– Przychodnię weterynaryjną AS lek. wet. Marcin Turbański, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego
100a, 58-301 Wałbrzych,
– Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Kątna”, z siedzibą przy ul. Dembowskiego 40/2
we Wrocławiu.
Zapewnią oni należyte wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 11a ust.2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.).
W trybie art. 11a ust. 8 cytowanej ustawy, projekt programu został przekazany
do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wałbrzychu, organizacji społecznej,
której statutowym celem jest ochrona zwierząt, dzierżawcom oraz zarządcom obwodów łowieckich
działającym na obszarze Gminy Mieroszów. Wskazane podmioty, w terminie 21 dni od dnia
otrzymania projektu programu, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie
uznaje się za akceptację przesłanego programu.

