
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/173/2021 

RADY GMINY MIŁKOWICE 

z dnia 15 marca 2021 r. 

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miłkowice w roku 2021 

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

z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 638) Rada Gminy Miłkowice, uchwala co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Przyjmuje się „Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt ma terenie Gminy Miłkowice” na rok 2021. 

§ 2. Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt znajdujących się w granicach 

administracyjnych Gminy Miłkowice zwanej dalej Gminą, w tym w szczególności do psów i kotów, a także 

zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym. 

§ 3. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy z siedzibą przy 

ul. Pogodnej 3,58-100 Świdnica, prowadzonym przez Fundację Mam Pomysł z siedzibą przy ul. Księżnej 

Jadwigi Śląskiej 1, 58-100 Świdnica; 

2) lekarzu weterynarii – należy przez to rozumieć lekarza weterynarii ze Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Świdnicy z siedzibą przy ul. Pogodnej 3,58-100 Świdnica; 

3) podmiocie wyłapującym - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy 

z siedzibą przy ul. Pogodnej 3,58-100 Świdnica, prowadzonym przez Fundację Mam Pomysł z siedzibą 

przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej 1, 58-100 Świdnica; 

4) gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć Gospodarstwo Rolne, Grzymalin 82. 

Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

§ 4. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

z terenu Gminy. 

§ 5. Zadania programu obejmują: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie; 
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3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Rozdział 3. 

Działania w zakresie realizacji zadań programu 

§ 6. Gmina Miłkowice zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt, z którym 

podpisała umowę na świadczenie usług w tym zakresie. 

§ 7. Gmina Miłkowice realizuje obowiązek opieki nad wolno żyjącymi kotami poprzez dokarmianie kotów 

wolno żyjących, zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym chorym oraz całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem. 

§ 8. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miłkowice będzie miało charakter stały. 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane jest przez podmiot, z którym Gmina Miłkowice 

zawarła stosowną umowę, dysponujący odpowiednimi środkami i warunkami do wykonywania usługi. 

3. Odławianiem objęte są zwierzęta domowe, gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której 

opieką zwierzęta trwale dotąd pozostawały. 

4. Wyłapywane z terenu Gminy zwierzęta umieszczane będą w schronisku dla zwierząt, z którym Gmina 

zawarła umowę. 

5. Przejmowane z terenu Gminy Miłkowice bezdomne zwierzęta poddane zostaną obligatoryjnej 

sterylizacji lub kastracji. 

6. Do czasu umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku mogą być one przetrzymywane przez 

podmiot wyłapujący zwierzęta, który w razie potrzeby zapewnia również pomoc weterynaryjną. 

7. Wójt Gminy Miłkowice podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń,  

na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o czasookresie wyłapywania zwierząt 

bezdomnych, granicach terenu ich wyłapywania, adresie schroniska dla zwierząt oraz podmiot wykonujący 

wyłapywanie. 

§ 9. 1. Gmina Miłkowice dokonuje usypiania ślepych miotów. 

2. Zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę  

na świadczenie usług weterynaryjnych. 

§ 10. Gmina Miłkowice zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, z którym 

zawarła stosowne porozumienie. 

§ 11. 1. Gmina Miłkowice zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt na terenie Gminy poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii świadczącym usługi 

w tym zakresie. 

2. Gmina Miłkowice ponosi koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 

§ 12. Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez: 

1) prowadzenie akcji adopcyjnych bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Miłkowice; 

2) prowadzenie za pomocą tablicy ogłoszeń, strony internetowej, lokalnych mediów akcji informujących 

o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przebywających u lekarza weterynarii, z którym Gmina 

Miłkowice ma podpisana umowę na usługi weterynaryjne oraz akcji edukacyjnych zachęcających  

do zaopiekowania się bezdomnym zwierzęciem, 
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3) współpracowanie z organizacjami społecznymi, w tym w szczególności z organizacjami pożytku 

publicznego, których statutowym celem działania jest opieka nad zwierzętami w zakresie wspierania 

adopcji bezdomnych zwierząt. 

Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 

§ 13. 1. Gmina Miłkowice zabezpieczy środki finansowe na realizacje zadań wynikających z niniejszego 

programu w wysokości nie mniejszej niż 60 000,00 zł, określone Uchwałą Rady Gminy Miłkowice w sprawie 

budżetu na rok 2021, w tym m.in. na: 

a) 1 000,00 zł – dokarmianie i opiekę nad bezdomnymi kotami; 

b) 59 000,00 zł – umowa z lecznicą weterynaryjną: zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  

w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami, 

sterylizacja lub kastracja, eutanazja i przejęcie zwłok. 

2. Inne niezbędne środki będą zabezpieczane w miarę potrzeb. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Miłkowice: 

Jan Mandziara 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 1442


		2021-03-23T11:46:54+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




