
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/196/2013 

RADY GMINY MICHAŁOWICE 

z dnia 25 marca 2013 roku 

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 12 października 2001 (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 

ust. 1 i art. 11a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – tekst jednolity z dnia  

21 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), uchwala się co następuje:  

§ 1. Uchwala się gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Michałowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Michałowice 

Adam Bubka 
 

Załącznik 
do Uchwały Nr XXIX/196/2013 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 25 marca 2013 roku 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  

1. Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt – tekst jednolity z dnia 21 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).  

2. Zgodnie z art. 11a ww. ustawy Rada Gminy określa w drodze uchwały „Program” opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

3. Celami Programu, o którym mowa w ust. 2, jest:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;  

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;  

3) odławianie bezdomnych zwierząt;  

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

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  
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6) usypianie ślepych miotów;  

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  

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

4. Realizacja programu będzie wykonywana poprzez:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt na podstawie podpisanej przez 

Gminę umowy z Firmą: Rafała Żmudy - Zakład Ogólnobudowlano-Usługowy z siedziba w Zawierciu, 

która ma podpisana umowę na odbiór bezdomnych zwierząt ze schroniskiem w Działoszynie - Szczyty  

ul. Wielńska 108.  

2) dokarmianie wolno żyjących kotów poprzez zakup karmy dla osób opiekujących się bezdomnymi kotami 

oraz okresowe dożywianie w miejscach występowania skupisk wolno żyjących kotów;  

3) odławianie bezdomnych zwierząt na zlecenie organu gminy w ramach umowy podpisanej z podmiotem 

wymienionym w pkt 1;  

4) sterylizację albo kastrację zwierząt odstawionych do schroniska w ramach umowy zawartej z podmiotem 

wymienionym w ust. 1. Dzikim kotkom, które nie dają się złapać podawane będą antykoncepcyjne środki 

hormonalne;  

5) prowadzenie działań mających na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
poprzez:  

a) stworzenie banku informacji osób pragnących otoczyć opieką bezdomnego psa lub kota oraz osób 

zdecydowanych oddać zwierzęta;  

b) zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej urzędu o bezdomnych zwierzętach, gazetce lokalnej, 

tablicach ogłoszeń;  

c) przekazywanie ogłoszeń Sołtysom;  

d) współpracę z Firmą odławiającą bezdomne zwierzęta w celu aktywnego poszukiwania nowych 

właścicieli, dla bezdomnych zwierząt. 

6) usypianie ślepych miotów prowadzone będzie przez placówkę weterynaryjną MAXVET Centrum 

Weterynaryjne ul. Krakowska 152, 32-091 Michałowice i PUPIL Luiza Król Gabinet Weterynaryjny  

ul. Cichy Kącik 6a, 32-091 Michałowice działające na zlecenie organu gminy;  

7) odstawianie w razie konieczności bezdomnych zwierząt gospodarskich do gospodarstwa rolnego 

zlokalizowanego pod adresem: Zdzięsławice 29, 32-091 Michałowice;  

8) zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń losowych z udziałem zwierząt przez placówki 

weterynaryjne wymienione w pkt 6; 

5. W celu edukacji mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt Gmina będzie:  

1) propagować przeprowadzenie zabiegów sterylizacji zwierząt zapobiegających nadmiernemu 

niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt w formie ulotek przekazywanych sołtysom, 

artykułów w gazetkach i na stronie internetowej, celem poinformowania mieszkańców;  

2) informować mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach;  

3) w porozumieniu z Dyrektorami Zespołów Szkół prowadzić edukację przy udziale organizacji zajmujących 

się ochroną zwierząt na temat:  

a) praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia i posiadania psa lub kota;  

b) konsekwencji wynikających z niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt; 

4) prowadzić inne działania, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji Programu, głównie w dziedzinie 

edukacji. 

6. Zabiegowi sterylizacji lub kastracji będą podlegały również zwierzęta, które przybłąkały się lub zostały 

przygarnięte przez chętnych opiekunów.  
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7. Ilość zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów będzie limitowana 

wielkością środków przeznaczonych na powyższe cele w budżecie gminy na dany rok oraz będzie prowadzona 

pod kontrolą placówki weterynaryjnej wymienionej w ust. 4 pkt 6 niniejszego Programu.  

8. Współpraca z organizacjami i innymi osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi się ochroną zwierząt 
będzie polegać na wspólnym przygotowywaniu materiałów edukacyjnych oraz prowadzeniu pogadanek 

i szkoleń.  

9. Współpraca ze schroniskiem zwierząt będzie polegała również na organizowaniu wspólnych akcji 

edukacyjnych oraz poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt.  

10. Gmina Michałowice na realizację Programu w roku 2013 zabezpieczyła w swoim budżecie środki 

finansowe w wysokości 25 tys. złotych. Przedmiotowe środki finansowe będą wydatkowane w ramach 

współpracy z podmiotem prowadzącym schronisko i placówką weterynaryjną oraz na pozostałe działania 

określone w niniejszym Programie, a w szczególności:  

1) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku - 8 tys;  

2) opieka weterynaryjna (sterylizacja, kastracja, podstawowe szczepienia, usypianie ślepych miotów) 

bezdomnych zwierząt przygarniętych przez mieszkańców - 12 tys ,  

3) dokarmianie wolnożyjących kotów - zakup karmy - 1 tys.,  

4) zapewnienie środków w razie konieczności odebrania zwierząt gospodarskich - 2 tys.,  

5) pozostała działalność (propagowanie zabiegów, edukacja - ulotki) - 2 tys. , 

11. Realizacja niniejszego Programu wraz z kontrolą nad prawidłowością wydatkowania środków na 

wskazane działania i zabiegi weterynaryjne należy do zadań Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – 

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Michałowice 

Adam Bubka 
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