
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/234/2021 

RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Milicz w 2021r.” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

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

poz. 638) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Milicz w 2021r.” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w  Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu:  

Edmund Bienkiewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Poz. 1744



Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/234/2021 

Rady Miejskiej w Miliczu 

z dnia 25 marca 2021 r. 

 

 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Milicz w 2021r.” 

WPROWADZENIE 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Miliczu uchwały w sprawie „Programu opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milicz”, zwanego dalej 

Programem, jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 poz. 638).  

Niniejszy program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, a przede wszystkim psów i kotów, 

w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich. Większa część działań określonych w Programie  

ma jednak zastosowanie do psów i kotów, ponieważ z bezdomnością tych zwierząt, w największym stopniu 

mamy do czynienia na terenie Gminy Milicz jak i w skali całego kraju. 

Bezdomność zwierząt jest to problem bardzo złożony wynikający przede wszystkim ze świadomości  

i zachowań ludzkich. Przyczyn bezdomności zwierząt jest wiele, do głównych zalicza się min.: 

1) porzucanie zwierząt przez właścicieli; 

2) ucieczki zwierząt; 

3) niekontrolowane rozmnażanie; 

4) duża łatwość pozyskania zwierzęcia nawet przez osoby młodociane, w tym nie zdolne do samodzielnej 

opieki nad zwierzęciem; 

5) panująca moda na dane rasy zwierząt; 

6) brak edukacji mieszkańców w kwestii zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Gmina Milicz podejmując działania na rzecz bezdomności zwierząt chce przede wszystkim zapobiegać 

przyczynom ich powstawania a zapisy programu maja w tym pomóc. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Milicz; 

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Miliczu; 

3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Milicz; 

4) Schronisku – należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Radlin Gm. 

Jarocin z usług, którego korzysta Gmina Milicz w ramach porozumienia zawartego z Gminą Jarocin, lub inny 

obiekt tego typu; 

5) kotach wolno żyjących – rozumie się przez to zwierzęta wolno żyjące (dzikie) w rozumieniu art. 4 pkt 21 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;  

6) Społecznych opiekunach kotów wolno żyjących – należy przez to rozumieć osoby, które opiekują się kotami 

wolno żyjącymi; 

7) sterylizacji i kastracji – należy przez to rozumieć pozbywanie możliwości rozmnażania zwierząt. 

§ 2. 1. Koordynatorem programu jest Burmistrz za pośrednictwem Urzędu.  

2. Realizatorami programu są: 

1) Urząd Miejski w Miliczu; 

2) Schronisko; 
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3) Zakład Usług Komunalnych w Miliczu; 

4) Organizacje pozarządowe. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania programu 

§ 3. 1. Program ma na celu opiekę nad zwierzętami bezdomnymi przy jednoczesnym zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy.  

2. Zadania priorytetowe: 

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy (zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 

w schronisku dla zwierząt, zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w razie potrzeby, zapewnienie 

w razie potrzeby całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt); 

2) odławianie bezdomnych zwierząt; 

3) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku; 

4) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

5) usypianie ślepych miotów; 

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

7) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie właściwej opieki nad zwierzętami. 

Rozdział 3. 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizowane będzie przez Zakład Usług 

Komunalnych w Miliczu lub przedsiębiorców, osoby fizyczne, z którymi Gmina podpisze umowę.  

2. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie następowało w odniesieniu do pojedynczych 

zgłoszeń dotyczących zwierząt pozostawionych bez opieki w stosunku do których nie istnieje możliwość 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały, w szczególności chorych lub 

powodujących zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

3. Zgłoszenia o zwierzętach co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne będą przyjmowane przez 

pracowników Urzędu. 

4. Podmioty wymienione w § 4 ust. 1 odławiając zwierzęta zobowiązane są używać do tego urządzeń 

i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia, zdrowia oraz nie zadają cierpienia odławianym zwierzętom. 

5. W celu zapewnienia dalszej opieki nad odłowionymi bezdomnymi zwierzętami Gmina zawarła 

porozumienie z Gminą Jarocin na przyjęcie i zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom w Schronisku  

dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie”; 

§ 5. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizuje Urząd poprzez: 

1) przyjmowanie zgłoszeń o miejscu przebywania kotów wolno żyjących; 

2) zakup karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zostaną wpisani na listę Karmicieli 

kotów wolno żyjących; 

3) zapewnienie opieki weterynaryjnej kotom wolno żyjącym. 

§ 6. 1. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Leszka Rogowskiego w Grabownicy 16, 56-300 Milicz, w celu 

zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy.  

2. Umieszczenie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie określonym w ust. 1 następuje każdorazowo  

na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Gminą a Gospodarstwem. 

§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

realizuje Gmina poprzez udzielanie jednorazowych zleceń służbom weterynaryjnym, które zadeklarowały chęć 

współpracy w tym zakresie: Usługi Weterynaryjne Mirosław Szewczyk, Świętoszyn 61b, 56-300 Milicz. 
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Rozdział 4. 

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez: 

1) Schronisko; 

2) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przyjętych do Schroniska z terenu Gminy, 

poprzez stronę internetową Gminy www.milicz.pl 

3) współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia akcji adopcyjnej; 

4) dofinansowanie przez Gminę zabiegów weterynaryjnych dla mieszkańców Gminy lub innych osób, które 

pisemnie zadeklarują chęć sprawowania dalszej opieki nad zwierzęciem. 

§ 9. Schronisko zobowiązane jest do obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji przebywających w nim zwierząt 

z wyjątkiem tych, wobec których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan 

zdrowia lub wiek. Zabieg przeprowadzany jest przez lekarza weterynarii. 

§ 10. Gmina finansuje koszty zabiegu sterylizacji wolno żyjących kotów z terenu Gminy, w ramach osobnej 

umowy z lekarzem weterynarii, na pisemny wniosek społecznego opiekuna kotów wolno żyjących. 

§ 11. 1. Gmina finansuje koszty uśpienia ślepych miotów zwierząt z terenu Gminy, poprzez udzielanie 

jednorazowych zleceń służbom weterynaryjnym wskazanym w § 7.  

2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia  

dla nich właścicieli. 

3. Usypianie ślepych miotów może być wykonane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

4. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili w sposób humanitarny polegający  

na nie zadawaniu przy tym cierpienia fizycznego i psychicznego. 

§ 12. Ilość zabiegów wymienionych w Programie będzie limitowana wysokością środków przeznaczonych 

w Budżecie Gminy na realizację Programu w danym roku budżetowym. 

Rozdział 5. 

Edukacja 

§ 13. Gmina we współpracy z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, których 

statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt przy udziale swoich jednostek organizacyjnych 

może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat obowiązków, jakie 

ciążą na właścicielach zwierząt domowych. 

Rozdział 6. 

Finansowanie Programu 

§ 14. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu zarezerwowane 

w Budżecie Gminy na rok 2021 wynoszą 75 000,00 zł i będą wydatkowane na podstawie zawartych umów, 

faktur i rachunków w następujący sposób: 

- 5000,00 sterylizacja wolno żyjących kotów; 

- 2000,00 zakup karmy dla opiekunów kotów wolno żyjących; 

- 46625,00 realizacja porozumienia z dnia 27 listopada 2020r zawartego z Gminą Jarocin 

- 4000,00 finansowanie zabiegów weterynaryjnych dla osób, które adoptowały bezdomne zwierzę pochodzące 

z terenu Gminy; 

- 17375,00 rezerwa, przeznaczona min. na: zapewnienie zwierzętom bezdomnym całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych; leczenie kotów wolno żyjących; zapewnienie opieki 

bezdomnym i odebranym zwierzętom gospodarskim; zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc 

w schronisku innym niż w Radlinie; usypianie ślepych miotów; zakupu sprzętu do ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami; zlecanie usług w zakresie odławiania, transportu i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

i innych zadań objętych niniejszym programem. 
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