
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/199/2021 

RADY GMINY MSZANA 

z dnia 9 marca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Mszana w 2021 roku 

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

poz. 713) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 r. poz. 638) 

Rada Gminy Mszana 

uchwala:  

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

na terenie Gminy Mszana w 2021 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Mszana 

 

 

Marek Liśnikowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 marca 2021 r.

Poz. 1830



Załącznik do uchwały Nr XXVIII/199/2021 

Rady Gminy Mszana 

z dnia 9 marca 2021 r. 

 

„Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Mszana w 2021 r.” 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Mszana uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w 2021 r.”, 

zwanego dalej Programem, jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 

2020 poz. 713). 

„Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Mszana w 2021 r.” jest wyrazem polityki Gminy Mszana wobec problemu bezdomności zwierząt. 

Rozdział 1. 

Postanowienie ogólne 

§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt, w tym w szczególności 

do bezdomnych kotów i psów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Mszana. 

§ 2. Ilekroć mowa w uchwale o: 

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

2020 poz. 713), 

2. właścicielu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa 

w niniejszej uchwale, 

3. opiekunie – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem lub 

zwierzętami na terenie gminy Mszana, 

4. opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem lub 

zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Mszana, 

5. schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Norwida 50, 

6. przytulisku – należy przez to rozumieć miejsce tymczasowego przetrzymywania zwierząt do czasu 

przewiezienia ich do schroniska, 

7. gminie – należy przez to rozumieć Gminę Mszana. 

Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

§ 3. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

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. 
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§ 4. Realizacja działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzona będzie przy 

wzajemnej współpracy: 

1) Organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy 

z organami Inspekcji Weterynaryjnej, 

2) Schroniska dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, 

3) Placówek oświatowych poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych 

mieszkańców, 

4) Komendy Powiatowej Policji, 

5) Gabinetu Weterynaryjnego, 

6) Gospodarstw rolnych zapewniających miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 3. 

Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

§ 5. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana polega na: 

1) Zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie ich w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt na zgłoszenie mieszkańców gminy, Policji, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy, 

2) Wskazaniu gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

3) Wskazaniu organizacji pozarządowych, których zadaniem jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie poprzez: 

1) Zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, 

2) Realizację zadań publicznych organizacji pozarządowych obejmujących opiekę nad kotami wolno 

żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzającą do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 

adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania, 

2) Referat poprzez promocję adopcji bezdomnych zwierząt wskazanych przez Urząd m.in. poprzez 

umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej, 

3) Znakowanie psów należących do mieszkańców Gminy Mszana metalowymi znaczkami z nazwą 

miejscowości i numerem. Numer wraz z danymi właściciela wprowadzany jest do bazy danych w referacie, 

4) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mszana ma charakter stały i jest realizowane 

w szczególności poprzez: 

1) przewożenie wyłapanych zwierząt bezpośrednio do schroniska dla bezdomnych zwierząt   - Schronisko dla 

zwierząt z siedzibą w: 44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Norwida 50. Gabinet weterynaryjny – INTERVET 

z siedzibą w: 44-341 Gołkowice, ul. Celna 51 prowadzi odławianie zwierząt, zapewnia ich przewóz do 

lecznicy dla zwierząt lub do schroniska dla zwierząt bezdomnych oraz zapewnia całodobową opiekę 

weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

2) przewożenie zwierząt gospodarskich do gospodarstw wymienionych w § 7. 

5. Zwierzęta będą odławianie według potrzeb w szczególności za pomocą: pętli zaciskowej, siatki 

obezwładniającej, aplikatora weterynaryjnego. 

6. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy, zostaje powierzone 

schronisku dla zwierząt z siedzibą w: 44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Norwida 50. 

2. Każdy może przynieść ślepe mioty do schroniska wskazanego w punkcie powyżej 6.1. 
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3. Lekarz weterynarii kwalifikuje mioty do uśpienia oraz w razie stwierdzenia takiej potrzeby dokonuje 

uśpienia miotu. 

Rozdział 4. 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 6. 1. Ograniczanie populacji zwierząt umieszczanych w schroniskach, poprzez sterylizację i kastrację 

zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizuje schronisko poprzez obligatoryjne prowadzenie 

zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonywania zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

Rozdział 5. 

Wskazanie gospodarstw rolniczych 

§ 7. Gmina Mszana w ramach Programu zapewnia tymczasowe schronienie dla zwierząt gospodarskich, 

w następujących gospodarstwach: 

Gospodarstwo Rolne w Połomi przy ul. Wolności 109, 

Gospodarstwo Rolne w Mszanie przy ul. Chabrowej 2. 

Rozdział 6. 

Finansowanie programu 

§ 8. Środki gminy w wysokości 18 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone 

są w budżecie gminy dział 900 rozdział 90013 § 4300 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 5 000,00 zł, 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 500,00 zł, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt – 5 000,00 zł, 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt – 1 000,00 zł, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 300,00 zł, 

6) usypianie ślepych miotów – 500,00 zł, 

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

4 000,00 zł. 

8) zapewnienie środków dla gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich – 

1 700,00 zł. 

Rozdział 7. 

Przepis końcowy 

§ 9. Realizację zadań zawartych w programie powierza się Wójtowi Gminy Mszana. 
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