
 

 

UCHWAŁA NR XIV/82/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 20 marca 2012 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Międzylesie w 2012 roku 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N11.4131.306.2012.AS2 z dnia 14 sierpnia 2012 r. do WSA we Wro-

cławiu na § 3 uchwały) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 

art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 

poz. 1002 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowe-

go Lekarza Weterynarii w Kłodzku, organizacji spo-

łecznych, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt oraz dzierżawców obwodów ło-

wieckich działających na obszarze gminy Międzylesie 

Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzę-

tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Międzylesie, w brzmieniu 

określonym w załączniku do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Międzylesie.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  

Jerzy Marcinek

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2012 r.

Poz. 2898



Załącznik do uchwały nr XIV/ 
/82/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu 
z dnia 20 marca 2012 r. 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Międzylesie.  

§ 1. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa 

i porządku publicznego na terenie gminy Międzylesie, 

zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, zapo-

bieganie ich bezdomności, zapewnienie opieki i spo-

sobu dalszego z nimi postępowania.  

§ 2. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na tere-

nie gminy Międzylesie ma charakter stały.  

2. Zwierzęta odławiane będą po uprzednim 

stwierdzeniu przez pracownika Urzędu Miasta 

i Gminy Międzylesie, że pozostają one bez opieki, 

swobodnie przemieszczają się, stwarzają zagrożenie 

dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

3. Odławianiem objęte będą zwierzęta domowe 

lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub 

zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie ma moż-

liwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod 

której opieką trwale dotąd przebywały.  

4. W przypadku zwierząt gospodarskich dopusz-

cza się czasowe przekazanie bezdomnego zwierzęcia, 

gospodarstwu rolnemu Pana Franciszka Kapłan, wieś 

Długopole Górne 62, posiadającemu odpowiednie 

warunki do ich przetrzymywania.  

§ 3. 1.Odławianie bezdomnych zwierząt będzie 

dokonywać podmiot prowadzący schronisko lub 

przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-

dzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 220, poz. 1447 ze zm.) r., dysponujący odpowied-

nimi urządzeniami i środkami wymaganymi prawem.  

2. Wyłapywane zwierzęta umieszczane będą 

w schronisku.  

3. W ramach zawartej umowy schronisko zobo-

wiązane będzie do:  

a) w przypadkach uzasadnionych − prowadzenia 

sterylizacji lub kastracji przejętych zwierząt,  

b) poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych 

zwierząt,  

c) zapewniania całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt.  

4. Usypianie ślepych miotów dokonywane będzie 

jedynie w uzasadnionych sytuacjach, przez lekarza 

weterynarii.  

5. Czynności wymienione w § 3 ust. 1, 2, 3  

i 4 wykonywane będą przez uprawniony podmiot na 

podstawie, każdorazowo zawartej z gminą Międzyle-

sie, umowy.  

6. O przypadku podejrzenia występowania choro-

by zakaźnej wyłapanego zwierzęcia powiadomiony 

zostanie Powiatowy Lekarz Weterynarii.  

§ 4. Dokarmianie wolno żyjących kotów odbywać 

się będzie na bieżąco w razie zaistnienia takiej potrze-

by.  

§ 5. Informacje dotyczące odłowionych zwierząt, 

miejscu ich przetrzymywania, podlegają publikacji 

w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Międzyle-

sie. 

§ 6. 1. Program realizowany będzie w ramach 

środków zabezpieczonych w budżecie gminy Między-

lesie na 2012 r. w wysokości 6 tys. złotych, w dziale 

900, rozdziale 90095 – pozostała działalność.  

2. Środki wydatkowane będą poprzez zlecanie 

świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
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