
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MIELEC 

z dnia .................... 2014 r. 

 

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst 

jednolity Dz.U z 2013r. poz.594 z zmianami), w związku z art11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o ochronie zwierząt ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.856)  po zasięgnięciu  opinii Powiatowego 

Lekarza Weterynarii i dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Mielec  

 

Rada Gminy Mielec  

uchwala co następuje: 

§ 1.  

Przyjąć do realizacji Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w brzmieniu określonym w załączniku  do Uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mielec.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

PRZEWODNICZĄCA 

RADY GMINY MIELEC 

 

 

MAGDALENA BANIA  

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik  do Uchwały Nr ....................  

Rady Gminy Mielec  

z dnia....................2014 r.  

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W 2014 roku  

 

WPROWADZENIE  

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Mielec uchwały w sprawie „ Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec 

w 2014 roku”, zwanego dalej programem jest art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o ochronie 

zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.856) 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, 

w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach 

administracyjnych Gminy Mielec.  

§ 1.  

Celem Programu jest:  

1) zapobieganie bezdomności  zwierząt  na terenie gminy Mielec;  

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;  

3) edukacja mieszkańców gminy w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach 

domowych zwierząt. 

§ 2.  

Zadania  Programu to:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,  

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami,  

3) odławianie bezdomnych zwierząt,  

4) sterylizacja albo kastracja zwierząt,  

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  

6) usypianie ślepych miotów,  

7) wskazanie gospodarstwa w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,  

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń  drogowych 

z udziałem zwierząt.  

§ 3.  

W przypadku wystąpienia problemu bezdomności zwierząt domowych, bezdomne zwierzęta będą 

przekazywane  do schroniska dla zwierząt przez podmiot wyłapujący działający na zlecenie gminy.  



§ 4.  

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami  realizowana będzie poprzez:  

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;  

2) zapewnienie dokarmiania w miejscach ich przebywania poprzez zakup i wydanie karmy 

zarządcom i administratorom nieruchomości  na których przebywają wolno żyjące koty. 

2. Realizacja w/w zadań nastąpi poprzez współdziałanie z organizacjami społecznymi 

i mieszkańcami Gminy Mielec. 

 

§ 5.  

1. Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mielec  będzie zajmował  się podmiot 

uprawniony  do świadczenia tego typu usług z którym gmina podpisze stosowną umowę.  

2.  Odławianiem  objęte będą zwierzęta,  które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 

człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod którą opieką 

dotychczas pozostawały.  

3.  Wyłapane bezdomne zwierzęta  przekazane będą  do podmiotu prowadzącego  schronisko dla 

zwierząt z którym  zostanie zawarta stosowna umowa.  

4.  W przypadku ustalenia właściciela odłowionego zwierzęcia, jego wydanie może się odbyć 

wyłącznie za zwrotem poniesionych kosztów związanych z odłowieniem, transportem, 

utrzymaniem oraz zapewnieniem opieki weterynaryjnej. 

§ 6.  

1. Gmina  Mielec pokrywać będzie koszty sterylizacji i kastracji zwierząt na zasadach  ustalonych 

z podmiotem prowadzącym schronisko, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek.  

2.  Zabiegom, o którym w ust.1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich 

w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

§ 7.  

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:  

 

   1)  współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, lekarzami weterynarii i sołtysami w zakresie 

poszukiwania właścicieli dla zwierząt ( akcje promocyjne i adopcje) 

      2)  prowadzenie  akcji edukacyjnej  zachęcającej  do zaopiekowania się bezdomnymi psami lub 

kotami.  

     3) umieszczanie stosownych ogłoszeń o adopcji na tablicy  ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Mielec, w 

sołectwach Gminy Mielec oraz na stronie internetowej gminy.  

§ 8.  

1. Koszty uśpienia ślepych miotów zwierząt przebywających w schronisku  pokrywa Gmina 

Mielec.  



2.  W przypadku  gdy zajdzie konieczność uśpienia ślepych miotów poza schroniskiem, wtedy 

uśpienie realizowane będzie przez Przychodnie Weterynaryjną „ESKULAP  ”s.c. w Mielcu ul. 

Konfederacka 4 z którą gmina ma podpisaną umowę na wykonywanie tego typu usług.  

3. Zwłoki uśpionych zwierząt odbierane będą przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia 

z którym  

Gmina ma podpisaną umowę. Do czasu zabrania ich przez firmę wyspecjalizowaną zwłoki 

winny być odpowiednio zabezpieczone. 

§ 9.  

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich z terenu gminy Mielec następować będzie  każdorazowo na podstawie  umowy 

zawartej z Gminą Mielec z właścicielem odpowiedniego gospodarstwa rolnego w momencie 

zaistnienia okoliczności wymagających interwencji.  

2.  Gospodarstwo rolne, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich powinno spełniać 

wymagania dotyczące odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym 

minimalnych norm powierzchni określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach.  

3.  Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2014 roku 

wskazuje się gospodarstwo prowadzone w miejscowości Wola Mielecka 4 

§ 10.  

 Zapewnienie  całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizowane będzie z przez  Przychodnię Weterynaryjną  „ ESKULAP ” s.c  w Mielcu  ul. 

Konfederacka z którą gmina ma podpisaną umowę.  

§ 11.  

 W ramach programu Gmina we współpracy z jednostkami organizacyjnymi ( tj. jednostkami 

oświaty i jednostkami kultury) oraz organizacjami pozarządowymi prowadzić będzie działania 

edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich 

humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt  

bezdomnych.  

§ 12.  

1. Koszty realizacji zadań określonych w w niniejszym programie ponosi Gmina Mielec.  

2.  W budżecie Gminy Mielec na 2014rok na realizację Programu zostały zabezpieczone środki  

finansowe w wysokości 10 000 zł w tym: 

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt: 2 000zł 

- wyłapanie i przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska  - 7 000 zł 

- inne nie przewidziane sytuacje związane z bezdomnymi zwierzętami - 1 000 zł.   

3.  Środki będą wydatkowane na bieżąco, w ramach realizacji podpisanych umów na zadania 

związane z ochroną bezdomnych zwierząt. 

 

 

 
 


