
 

 

UCHWAŁA NR VI/38/2019 

RADY GMINY MILÓWKA 

z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Milówka w 2019 roku 

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

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 122) po zaopiniowaniu przez P.I.W. w Żywcu, 

Rada Gminy Milówka  

uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Milówka w 2019 roku” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Kamiński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Poz. 2861



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/38/2019 

Rady Gminy Milówka 

z dnia 27 marca 2019 r. 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MILÓWKA W 2019 ROKU 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 122). 

2. Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milówka  w 2019 roku. 

3. Gminie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Milówce, jednostkę organizacyjną, przy pomocy 

której Wójt Gminy Milówka wykonuje swoje zadania. 

4. Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „AZYL” w Cieszynie,  

ul. Cicha 10, które jest prowadzone przez Firmę Handlową Beata Kowalczyk. 

5. Gabinecie weterynaryjnym – należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny – lek. wet. Jarosław 

Żółciński - Cisiec ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 265, 34-350 Węgierska Górka. 

6. Gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć gospodarstwo, które zapewni miejsce, opiekę 

i wyżywienie zwierzętom gospodarskim. 

7. Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe, zwierzęta odebrane w drodze 

interwencji lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma 

możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale znajdowały dotąd pozostawały  

– art. 4 pkt 16 ustawy. 

8. Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim).  

9. Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt. 18 

ustawy. 

Rozdział 2. 

CELE I ZADANIA PROGRAMU 

§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milówka oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi poprzez działania określone w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122). 

Rozdział 3. 

FORMY PRZECIW DZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

§ 3. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami będzie realizowana za pośrednictwem : 

1. Zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku - Gmina Milówka zawarła umowę  

ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „AZYL” w Cieszynie, ul. Cicha 10, które jest prowadzone przez 

Firmę Handlową Beata Kowalczyk. 

 W ramach umowy o której mowa w ust. 1 realizowanie są następujące działania: 

a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Milówka po zgłoszeniu przez pracownika Urzędu 

Gminy Milówka, Policji, Inspekcji Weterynaryjnej, 
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b) transport zwierząt do schroniska i umieszczenie zwierząt w schronisku, 

c) zapewnienie odpowiednich warunków bytowania zwierząt w schronisku, w tym stałej opieki  weterynaryjnej 

oraz codziennego wyżywienia, 

d) sterylizację lub kastrację na terenie schroniska z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania  

do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek. 

e) elektroniczne znakowanie zwierząt, 

f) zapewnienie gotowości przyjęcia zwierzęcia do schroniska. 

Rozdział 4. 

WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA 

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym prowadzonym 

przez Pana Andrzej Haręża zam. ul. Górska 252, 34-360 Nieledwia. 

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy 

Gminą Milówka a właścicielem gospodarstwa rolnego. 

Rozdział 5. 

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZEŃ 

DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT 

§ 5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych 

realizowane będzie na podstawie zawartej umowy, przez lek. wet. Jarosław Żółciński – Gabinet Weterynaryjny 

– Cisiec ul. Wyszyńskiego 265; 34-350 Węgierska Górka (tel. 33 864 13 05). 

§ 6. W przypadku zdarzenia drogowego w wyniku, którego doszło do zgonu zwierzyny, ciało zostanie 

przekazane do firmy „ESKALIBUR”, ul. Konstytucji 3 Maja 67, 34-120 Andrychów celem utylizacji, zgodnie 

z zawartą umową na odbiór i utylizację padłych zwierząt. 

Rozdział 6. 

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez: 

1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt 

umieszczonych w schronisku. 

2. Urząd Gminy w Milówce. 

3. W przypadku ustalenia dotychczasowego właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało odłowione, 

ponosi on koszty związane z jego odłowieniem, transportem oraz wykonaniem zabiegów weterynaryjnych oraz 

przekazaniem do schroniska. 

Rozdział 7. 

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI W TYM ICH DOKARMIANIE 

§ 8. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje zakup i wydawanie karmy osobom chętnym do ich 

dokarmiania. 

2. Koty wolno żyjące bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, w budynkach 

gospodarczych, w stodołach oraz w opuszczonych budynkach stanowią naturalny element ekosystemu 

wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami 

bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać i umieszczać w schronisku lecz stwarzać odpowiednie warunki 

bytowania realizowane przez ich dokarmianie w miejscu bytowania. 

Rozdział 8. 

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW 

§ 9. 1. W ramach finansowania usypianie ślepych miotów Gmina Milówka pokrywa 100% kosztów 

uśpienia miotów psów lub kotów posiadających właścicieli. 

3. Zabiegi wykonywane są przez lekarza weterynarii Jarosław Żółciński – Gabinet Weterynaryjny – Cisiec 

ul. Wyszyńskiego 265; 34-350 Węgierska Górka (tel. 33 864 13 05). 
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4. Finansowanie wykonanych zabiegów prowadzone będzie na postawie faktycznie wykonanego zabiegu 

oraz na podstawie wystawionej faktury lub rachunku. 

Rozdział 9. 

OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT                                      

W SCHRONISKU 

§ 10. 1. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, są poddawane 

obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt, których wiek lub stan zdrowia nie pozwalają  

na wykonanie zabiegu. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są przez lekarza weterynarii. 

Rozdział 10. 

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNO – INFORMACYJNYM 

§ 11. Edukacja mieszkańców Gminy Milówka w zakresie opieki nad zwierzętami będzie realizowana 

poprzez prowadzone działania polegające na organizowaniu konkursów, akcji, preselekcji dla mieszkańców 

Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy 

z organizacjami, których celem statutowym jest ochrona zwierząt. 

§ 12. Do realizacji działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt domowych Gmina Milówka 

może udzielać organizacjom społecznym, których statusowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności 

zwierząt, pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci: 

1) współpracy przy pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, 

2) udostępniania pomieszczenia na spotkania otwarte, których tematyką będzie walka z nad populacją 

zwierząt niechcianych, 

3) promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza za pośrednictwem strony internetowej www.milowka.pl, 

tablic ogłoszeń w Urzędzie oraz w poszczególnych sołectwach. 

4) Pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej i ponadlokalnej. 

Rozdział 11. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone będą w budżecie 

Gminy Milówka, wg tabeli stanowiącej załącznik Nr 1. 

Rozdział 12. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14. 1. Przyjęcie programu do realizacji. 

 Program wymaga uchwalenia przez Radę Gminy Milówka po uprzednim zaopiniowaniu przez: 

- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żywcu, 

- Organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

- Zarząd Koła Łowieckiego „Wierchy” w Milówce, 

- Zarząd Koła Łowieckiego „Puchacz” w Kamesznicy, 

- Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Soli. 
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Środki finansowe na realizację zadań w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku 

Lp. Zakres świadczonych usług 
Wysokość środków 

[zł] 

1. 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku 

dla zwierząt 13 000,00 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie      800,00 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt      700,00 

4. Sterylizacja lub kastracja zwierząt   3 300,00 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt      500,00 

6. Usypianie ślepych miotów   1 000,00 

7. 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca 

dla zwierząt gospodarskich   1 700,00 

8. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt   2 500,00 

9. Odbiór i utylizacja padłych zwierząt   1 500,00 

Razem: 25 000,00 
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