
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/222/21 

RADY GMINY MYSŁAKOWICE 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Mysłakowice w roku 2021 

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

Dz.U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 638, ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca następuje w Schronisku dla małych zwierząt 

w Jeleniej Górze, ul. Spółdzielcza 33A, 58-500 Jelenia Góra (dalej jako: Schronisko). 

2. Schronisko realizuje zadania: 

1) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt przebywających w tym schronisku; 

2) usypiania ślepych miotów. 

§ 2. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały. Odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne,  

dla których nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd 

pozostawało. Odławianie realizowane jest we współpracy ze Schroniskiem. 

§ 3. 1. Leczenie i sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących przeprowadzana będzie przez Lecznicę  

dla Zwierząt Michał Rokosz, Adam Januszkiewicz, ul, Jeleniogórska 8, 58-530 Kowary. 

2. Dokarmianie wolno żyjących kotów będzie prowadziła Gmina Mysłakowice poprzez tzw. opiekunów 

społecznych, którym po zarejestrowaniu się w Urzędzie Gminy Mysłakowice zostanie wydana karma. 

§ 4. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych jest realizowane przez Schronisko, 

poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt 

przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska, organizację imprez promujących adopcję 

zwierząt oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych opiekunów z organizacjami pozarządowymi 

statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt. 

§ 5. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne w Łomnicy 

Pana Wiktora Zimmer pod adresem Łomnica ul. Karkonoska nr 99. 

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

zwierząt realizuje Lecznicę dla Zwierząt Michał Rokosz, Adam Januszkiewicz, ul. Jeleniogórska 8, 58-530 

Kowary. 

§ 7. Na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Mysłakowice w budżecie Gminy Mysłakowice na rok 2021 zabezpieczono środki finansowe 

w kwocie 77 000 zł, z czego: 
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1) na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, odławianie bezdomnych 

zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie 

właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów przeznacza się 65 000 zł; 

2) na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt przeznacza 

się 10 000 zł; 

3) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie oraz leczenie  i sterylizację/kastrację kotów 

wolno żyjących przeznacza się 2 000 zł. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Mysłakowice: 

Grzegorz Kuczaj 
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