
UCHWAŁA NR XXXVI/251/2018
RADY GMINY MIELEC

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 ze zm.) , w związku z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t. j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1840), 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 powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY

JAN KOŁODZIEJ
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/251/2018

Rady Gminy Mielec

z dnia 22 marca 2018 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ     ZAPOBIEGANIA  
BEZDOMNOŚCI  ZWIERZĄT  W 2018 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 2018 roku”, zwanego dalej 
programem jest art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( T. j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1840 ).

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.

§ 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 w Mielcu ul. Targowa 11, w ramach porozumienia międzygminnego 
z Gminą Miejską Mielec.

§ 4. 

1. Koty wolnożyjące, bytujące na terenie wspólnot mieszkaniowych są elementami ekosystemu, a ich obecność 
zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (szczurów, myszy). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi dlatego 
nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego 
schronienia. Koty żyjące na swobodzie nie powinny być umieszczane w schroniskach, lecz wypuszczane 
swobodnie w pobliżu miejsca dotychczasowego ich bytowania. W okresie, gdy swobodnie żyjące koty 
nie maja możliwości zdobycia niezbędnej ilości pożywienia, powinny być dokarmiane.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie przez Urząd Gminy Mielec poprzez:

1) przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu skupisk kotów wolno-żyjących,

2) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
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3) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom  (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy 
zarejestrowani są w Urzędzie Gminy.

4) Dokarmianie kotów wolno żyjących będzie się odbywało w okresie zimowym, a karma wykładana będzie 
w miejscach ich przebywania,

5) Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych 
i Policji

3. Realizacja w/w zadań nastąpi poprzez współdziałanie z organizacjami i mieszkańcami Gminy Mielec.

§ 5. 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mielec powierzono pomiotowi prowadzącemu schronisko 
dla zwierząt, którym jest  Zakład  Utylizacji  Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. w Mielcu, wykonujący w/w 
usługi na zlecenie Gminy Mielec.

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  której opieką dotychczas 
pozostawały.

3. Wyłapane bezdomne zwierzęta przekazane będą  do w/w schroniska dla zwierząt.

§ 6. 

1. Zabiegi  sterylizacji  i kastracji zwierząt będą odbywać się w schronisku, w ramach porozumienia 
międzygminnego, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, 
z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek.

2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich 
w schronisku, w uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

§ 7. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt powierzono pomiotowi prowadzącemu schronisko dla 
zwierząt tj. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. w Mielcu, który zadania te realizował 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) umieszczenie stosownych ogłoszeń o adopcji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielec, w miejscach  
użyteczności publicznej, w sołectwach Gminy Mielec oraz na stronie internetowej gminy, ogłoszenia 
zamieszczane będą wraz ze zdjęciem zwierzęcia przeznaczonego do adopcji,

4) na stronie internetowej gminy Mielec (strona główna) umieszczane są dane kontaktowe, pod które należy 
zgłaszać wszelkie informacje o zwierzętach bezdomnych, potrąconych i zabitych, które znajdują się na 
terenie naszej gminy.

§ 8. 

1. Uśpienie ślepych miotów zwierząt przebywających w schronisku odbywać się będzie w schronisku.

2. W przypadku gdy zajdzie konieczność uśpienia ślepych miotów  poza  schroniskiem, wtedy uśpienie 
realizowane będzie przez Przychodnię  Weterynaryjną „ ESKULAP”  s. c. w Mielcu ul. Konfederacka 4, 
z która gmina ma podpisana umowę na wykonywanie tego typu usług.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt odbierane będą przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia z którym 
Gmina ma podpisaną umowę tj. SARIA Polska Sp. z o. o. Oddział w Przewrotnem 323.
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§ 9. 

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich 
z terenu Gminy Mielec następować będzie każdorazowo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 
Mielec, a 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 2018 roku, wskazuje się 
gospodarstwo prowadzone w miejscowości Wola Mielecka 4.

§ 10. 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizowane będzie przez Gminę Mielec poprzez zlecenie tego zadania lekarzowi weterynarii tj. Przychodnię 
Weterynaryjną „ESKULAP” s. c. w Mielcu ul. Konfederacka 4, z którą  gmina ma podpisana umowę 
w zakresie:

1) oceny stanu zdrowia na miejscu zdarzenia wraz dojazdem na miejsce zdarzenia,

2) udzielenie pierwszej pomocy medycznej w terenie,

3) w przypadkach uzasadnionych dokonanie eutanazji zwierząt.

§ 11. 

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

2. W budżecie Gminy Mielec na 2018 rok na realizację Programu zostały zabezpieczone środki finansowe 
w wysokości 55 000 zł. w tym:

1) Odławianie bezdomnych zwierząt 5 000  zł.

2) Zapewnienie opieki i miejsca w schronisku w tym wykonanie zabiegów sterylizacja i kastracja zwierząt 
oraz przygotowanie psów do adopcji 38 500  zł.

3) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 5 000 zł.

4) Zakup karmy dla kotów wolno żyjących i inne nieprzewidziane sytuacje z udziałem bezdomnych psów 
i kotów 3 500  zł.

5) Ochrona zwierząt gospodarskich 3 000 zł.

3. Środki będą wydatkowane na bieżąco, w ramach realizacji podpisanych umów na zadania związane z ochroną 
bezdomnych zwierząt.
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