
 
 

UCHWAŁA NR 177/XXII/2021 
RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2021 roku 

Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt  15  oraz art.  40  ust.  1  i  art.  41  ust.  1  ustawy z  dnia 8  marca 1990 r. 
o  samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2020 r.  poz. 713 z  późn. zm.) oraz  art.  11a ust. 1-2 i 4-5 ustawy z  dnia 
21  sierpnia 1997  r. o  ochronie zwierząt (Dz.  U.  z  2020 r. poz.  638 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy, Rada 
Gminy Miedźno 

uchwala, co następuje: 
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIEDŹNO W 2021 ROKU 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Program określa cele, zadania i  źródła finansowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
sposoby zapobiegania występowania zjawisku bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w  roku 2021. 

2. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, w tym 
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy 
Miedźno. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) gabinecie leczniczym - należy przez to rozumieć zakład leczniczy dla zwierząt w  tym, gabinety 
weterynaryjne, z  którymi gmina Miedźno posiada podpisane na zasadach odrębnych przepisów stosowne 
umowy, w  tym, z  lekarzem weterynarii, prowadzącym Gabinet Weterynaryjny P.U.H. „WET-POL” 
Słowik Janusz, ul. Słoneczna 1, 42-120 Miedźno; 

2) gospodarstwie - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne, specjalizujące się w  danej hodowli 
zwierząt, w  którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt należące do Pana Mirosława 
Zawady, zam. Miedźno, ul. Ułańska 20, 42-120 Miedźno; 

3) leśnym pogotowiu - należy przez to rozumieć ośrodek rehabilitacyjny dla zwierząt dzikich, prowadzony 
przez Jacka Wąsińskiego - właściciela "Leśnego Pogotowia Jacka Wąsińskiego" z  siedzibą ul. Kościuszki 
70, 43-190 Mikołów, z  którym gmina Miedźno posiada podpisaną na zasadach odrębnych przepisów 
stosowną umowę; 
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4) programie - należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w  2021  roku; 

5) referacie - należy przez to rozumieć Referat Rolnictwa i  Gospodarki Komunalnej (RR);  

6) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, prowadzone przez Fundację 
„Zwierzyniec” z  siedzibą w  Wieluniu, ul. 18-tego Stycznia 131, 98-300 Wieluń, w  którym umieszczane 
są odławiane bezdomne zwierzęta wyłapywane przez uprawniony podmiot; 

7) sołectwie - należy przez to rozumieć jednostki pomocnicze gminy Miedźno; 

8) uprawnionym podmiocie do odławiania zwierząt - należy przez to rozumieć podmiot wybrany w  drodze 
zapytania ofertowego, wskazany odrębną umową tj.: F.U.H. "OSKAR" Sławomir Łukasz Gizler, ul. Rynek 
22/1, 46-300 Olesno; 

9) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Miedźno;  

10) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Miedźno. 

Rozdział 2. 
Realizacja założonych celów i zadań programu 

§ 3. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizuje przez: 

1) odławianie przez uprawniony podmiot i umieszczanie w schronisku zwierząt bezdomnych, w tym 
zagubionych, błąkających się, pozostających bez właściciela oraz zwierząt z wypadków komunikacyjnych, 
na zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych lub innych podmiotów, w sposób niestwarzający 
zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz niezadający im cierpienia; 

2) niezwłoczne poddawanie zwierząt chorych lub rannych leczeniu w schronisku lub pogotowiu leśnym, 
bezpośrednio po ich przyjęciu. 

2. Zgłoszenia mieszkańców, organizacji społecznych lub innych podmiotów odnośnie bezdomnych 
zwierząt, przyjmuje urząd, który powiadamia o zgłoszeniu  podmiot uprawniony do odławiania zwierząt, 
pogotowie leśne lub gospodarstwo. 

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie gminy Miedźno, w tym ich dokarmianie 
obejmuje w szczególności: 

1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących; 

2) podejmowanie w uzasadnionych przypadkach, w wyniku zgłoszeń dokonanych do urzędu przez 
mieszkańców gminy, organizacje społeczne lub inne podmioty działań mających na celu dokarmianie 
kotów wolno żyjących w miejscach ich przebywania, w ramach posiadanych środków w roku budżetowym; 

3) zapewnienie opieki w schronisku rannym i chorym kotom wolno żyjącym. 

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Miedźno ma charakter stały i  przeprowadzane 
jest w  zależności od potrzeb, na wezwanie mieszkańców gminy lub z  urzędu. 

2. Odławianiem obejmuje się zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 
człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta 
trwale dotąd przebywały. 

3. Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane przez podmiot uprawniony do wyłapywania zwierząt, 
niezwłocznie przewożone i umieszczane w schronisku, które dysponuje odpowiednimi urządzeniami 
i środkami do wykonywania usług, zapewniającym warunki określone w obowiązujących przepisach. 

4. W przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, że zwierzę jest chore, ranne albo gdy zachowuje się 
agresywnie mogą zostać podjęte, pod nadzorem lekarza weterynarii, środki szczególne z zachowaniem zasad 
określonych w ustawie o ochronie zwierząt. 

§ 6. Gmina Miedźno ogranicza populację bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo 
kastrację zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do 
wykonania tych zabiegów, z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek. 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
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1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania 
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 
bytowania; 

2) Gmina Miedźno poprzez informowanie mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach oraz 
prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy Miedźno, poprzez 
zamieszczanie na stronie internetowej gminy oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie gminy 
Miedźno informacji o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt, realizuje schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza 
weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów zgodnie z zachowaniem zasad humanitarnego traktowania 
zwierząt. W przypadku ślepych miotów odbierane są one po zgłoszeniu od mieszkańców przez pracowników 
Urzędu Gminy i dostarczane do schroniska celem uśpienia. 

§ 9. 1. Gmina Miedźno zapewnia miejsce  zwierzętom gospodarskim w  gospodarstwie. 

2. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły 
swoje dotychczasowe schronienie ponosi gmina Miedźno. 

§ 10. 1. Gmina Miedźno zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom, które ucierpiały 
w wyniku zdarzeń drogowych na podstawie umowy z  gabinetem leczniczym. 

2. Bezdomne zwierzęta po udzieleniu pomocy weterynaryjnej umieszcza się w schronisku lub leśnym 
pogotowiu. 

Rozdział 3. 
Finansowanie programu 

§ 11. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z  Programu zabezpieczone są w  budżecie 
gminy Miedźno na rok 2021  w  kwocie 45.000,00  zł. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pochodzą z dochodów własnych gminy. 

§ 12. Środki finansowe wydatkowane będą w szczególności na: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku - 29.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć 
tysięcy złotych); 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w leśnym pogotowiu - 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące 
pięćset złotych); 

3) odławianie bezdomnych zwierząt - 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych); 

4) wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz usypianie ślepych miotów - 1.500,00 zł (słownie: tysiąc 
pięćset złotych); 

5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie i dostarczanie wody - 500,00 zł 
(słownie: pięćset złotych); 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 
3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych); 

7) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich -  2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 

8) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

Rozdział 4. 
Przepisy końcowe 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. 
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§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno 
 
 

Zdzisław Bęben 
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