
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/139/2020 

RADY GMINY MSTÓW 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Mstów 

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

z 2020 r. poz. 713) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 122 z późn. zm.) 

Rada Gminy Mstów 

uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Mstów w 2020 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów. 

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

Województwa Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Mstów 

 

 

Krzysztof Choryłek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 maja 2020 r.

Poz. 3568



Załącznik do uchwały Nr XVIII/139/2020 

Rady Gminy Mstów 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Mstów na 2020 rok 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Mstów; 

2) gminie, należy przez to rozumieć Gminę Mstów; 

3) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzonym przez Pana 

Rafała Żmudę przy ul. Podmiejskiej 51b, 42-400 Zawiercie; 

4) lekarzu weterynarii, należy przez to rozumieć: lek. wet. Kamilę Drożyńską-Sekret z siedzibą 

w Częstochowie ul. Borelowskiego 21/10 z którym gmina ma podpisaną umowę na świadczenie usług 

w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej;  

5) gabinecie weterynaryjnym, należy rozumieć Gabinet Wteryrynaryjny ARGO prowadzony przez lek. wet. 

Daniela Płaczkowskiego z siedzibą w Częstochowie ul. Armii Krajowej 12/30 z którym gmina ma 

podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie sterylizacji i kastracji  psów i kotów dla mieszkańców 

gminy; 

6) gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne położone w miejscowości Małusy 

Małe 29, 42-244 Mstów, prowadzone przez Panią Agnieszkę Pietrasik; 

7) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Mstów w 2020 r.; 

Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

§ 2. 1 Celem niniejszego programu 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) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

Schronisko zapewnia zwierzętom: 

1) zadaszone pomieszczenia lub boksy, chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, 

z dostępem do światła dziennego, umożliwiające im swobodne poruszanie się oraz legowiska; 

2) odpowiednią karmę i stały dostęp do wody zdatnej do picia; 

3) stałą opiekę lekarsko-weterynaryjną; 
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4) leczenie przyjętych chorych zwierząt, rokujących nadzieję na wyzdrowienie; 

5) znakowanie – chipowanie w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację zwierzęcia; 

6) sterylizację lub kastrację zwierząt przyjętych do schroniska, wcześniej nie wysterylizowanych i nie 

wykastrowanych; 

7) poszukiwanie nowych domów i przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich 

posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. 

3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

1) Koty wolno żyjące nie są uważane za bezdomne. Koty te nie podlegają wyłapywaniu, a ich dokarmianie 

należy zgłaszać do Urzędu Gminy. 

2) Dokarmianie kotów wolno żyjących: 

Wolno żyjące koty z terenu gminy w 2020 roku dokarmiane będą za pośrednictwem pracowników 

gospodarczych Urzędu Gminy Mstów oraz opiekunów społecznych. 

3) Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących poprzez wspieranie sterylizacji i kastracji: 

Wolno żyjące koty z terenu gminy będą sterylizowane lub kastrowane, na podstawie zgłoszeń 

mieszkańców, którzy sprawują nad nimi opiekę. Zabiegi sterylizacji lub kastracji będą wykonywane 

w Gabinecie Weterynaryjnym w ramach podpisanej umowy. Po zabiegu społeczny opiekun obejmie 

zwierzę opieką określoną przez lekarza weterynarii. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

1) Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki w stosunku do których 

nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, 

a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

2) Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy i dostarczaniem ich w 2020 roku do schroniska 

zajmować się będzie schronisko dla zwierząt w ramach podpisanej umowy. 

3) Bezdomne zwierzęta z terenu gminy będą wyłapywane na podstawie wystawionego zlecenia przez 

pracownika Urzędu Gminy Mstów, po uprzednim potwierdzeniu zasadności odłowienia zwierzęcia. 

4) Wyłapywanie zwierząt będzie się odbywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu do wyłapywania 

zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dla zdrowia 

i życia zwierząt. 

5. Obligatoryjna sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt. 

Bezdomne zwierzęta przebywające w schronisku poddawane będą obligatoryjnej sterylizacji i kastracji 

w schronisku w ramach podpisanej umowy (z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwskazania do 

wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek). 

6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

Działania zmierzające do poszukiwania nowych właścicieli i przekazywanie zwierząt do adopcji osobom 

zainteresowanym posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe prowadzi schronisko 

poprzez stronę internetową i portale społecznościowe. 

7. Usypianie ślepych miotów. 

1) Usypianiu poddawane będą ślepe mioty. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze 

ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właściciela. 

2) Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku lub 

w gabinecie weterynaryjnym. Wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do zwierząt. Zwierzę 

usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu 

trwogi i dodatkowych udręczeń. 

3) Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez 

odpowiednie służby. 
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8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

Zabłąkane, porzucone lub odebrane zwierzęta gospodarskie będą wyłapywane i przetransportowywane do 

gospodarstwa rolnego. 

9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 

W zakresie sprawowania całodobowej opieki nad zwierzętami rannymi w wypadkach drogowych Gmina 

posiada umowę z lekarzem weterynarii. 

§ 3. 1 Środki finansowe przeznaczone na realizację programu oraz sposób wydatkowania tych 

środków. 

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

w budżecie Gminy Mstów na 2020 rok zabezpieczone zostały środki finansowe w kwocie 113.000 zł            

(słownie sto trzynaście tysięcy złotych) 

2. Środki finansowe wydatkowane będą na poszczególne zadania: 

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca i utrzymanie w schronisku - 61.500 zł 

b) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie - 1.000 zł 

c) odławianie bezdomnych zwierząt - 40.000 zł 

d) sfinansowanie 50% kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów - 4.000 zł 

e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 1.500 zł 

f) usypianie ślepych miotów- 500 zł 

g) całodobowa opieka weterynaryjna - 3.000 zł 

h) zapewnienie zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym - 1.500 zł 
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