
 

 

UCHWAŁA NR XX/152/2020 

RADY GMINY MĘCINKA 

z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Męcinka w roku 2020. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Męcinka, 

2) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy, ul. Pogodna 3,  

58-100 Świdnica, z którym gmina zawarła umowę na świadczenie usług, 

3) zakładzie leczniczym - należy przez to rozumieć podmiot, który świadczy usługi w zakresie opieki 

weterynaryjnej tj. „Przychodnia Weterynaryjna Animal”, 59-400 Jawor, ul. Gagarina 3b, lekarza weterynarii 

Bartosza Łasickiego, z którym gmina zawarła umowę na świadczenie usług, 

4) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne Wojciecha Lichonia, Kondratów 60, 

59-424 Męcinka, z którym gmina zawarła umowę na przyjęcie zwierząt gospodarskich, 

5) odłów bezdomnych zwierząt tj. firmą „Gaja Hotel Dla Psów” Chroślice 20, 59-424 Męcinka” – należy przez 

to rozumieć firmę, z którą gmina zawarła umowę na odłów i transport zwierząt do schroniska, 

6) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Męcinka w roku 2020. 

§ 3. 1. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Męcinka. 

2. Realizatorami programu są: 

1) schronisko dla zwierząt, 

2) specjalistyczna firma zajmująca się odławianiem bezdomnych zwierząt, 

3) zakład leczniczy dla zwierząt, 

4) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

§ 4. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe programu to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, 
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2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację zwierząt, 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

7) współpraca z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy realizują: 

1) schronisko - poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez firmę mającą 

stosowne zezwolenie, po uprzednim uzgodnieniu z gminą, 

2) gmina - poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego w § 2 pkt 4, zapewniającego miejsce dla zwierząt 

gospodarskich, 

3) zakład leczniczy poprzez opiekę nad zwierzętami  wymagającymi opieki  weterynaryjnej, 

4) organizacje pozarządowe, poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

§ 6. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje gmina poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjącym, którzy 

zarejestrowani są w Urzędzie Gminy Męcinka, 

2) wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów z zakładem leczniczym dla zwierząt, 

3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy realizują: 

1) uprawniona firma mająca stosowne zezwolenie na odławianie zwierząt z terenu gminy, 

2) odłowione zwierzęta przekazywane są do schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu ze schroniskiem 

w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia. 

§ 7. 1. Sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje: 

1) sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów 

sterylizacji albo kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, sterylizację albo kastrację przeprowadza lekarz weterynarii 

2) gmina poprzez zlecenie tych czynności zakładowi leczniczemu dla zwierząt, wskazanym w § 2 pkt 3,  

z którym posiada zawartą umowę. 

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

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, poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających  

do pozyskania nowych właścicieli m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń  

i na stronie internetowej www.mecinka.pl.; 

3) organizacje pozarządowe, poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje: 

1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zatrudnionego w schronisku zabiegów usypiania 

ślepych miotów; 

2) gmina poprzez zlecenie tych czynności zakładowi leczniczemu dla zwierząt wskazanym w § 2 pkt 3, z którym 

posiada zawartą umowę. 
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§ 10. 1. Gmina zapewnia miejsce dla bezdomnych psów, które wymagają obserwacji w kierunku wścieklizny 

w posesji nr 110 B w Męcince. 

2. Zwierzęta gospodarskie, które wymagają obserwacji w kierunku wścieklizny mają zapewnione miejsce 

w gospodarstwie rolnym wskazanym w § 2 pkt 4. 

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizuje gmina, poprzez podpisaną umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt wskazany w § 2 pkt 3 

w zakresie opieki weterynaryjnej. 

§ 12. Gmina w ramach programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy  

oraz organizacjami pozarządowymi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki 

nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji, kastracji oraz znakowania zwierząt, 

a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu są zabezpieczone w budżecie gminy 

w wysokości 20 tys. zł., w tym: 

1) na  sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi - 2 tys. zł., 

2) na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez przekazanie ich do schroniska – 10 tys. zł., 

3) na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom – 1,5 tys. zł., 

4) na odławianie bezdomnych zwierząt – 3 tys. zł., 

5) na sterylizację lub kastrację – 3 tys. zł. 

6) na działania informacyjno-edukacyjne – 0,5 tys. zł. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Męcinka. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Waldemar Talar 
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