-PROJEKTUCHWAŁA NR ...............
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia ................ 2018 r.
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirsk w 2018 roku”.
Na podstawie art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co
następuje:

§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Mirsk w 2018 r.” zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ..........
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia ............ 2018 r.
PROGRAM
OPIEKI
NAD
ZWIERZĘTAMI
BEZDOMNYMI
ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIRSK W
2018 ROKU
Rozdział 1
Cel Programu
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zwany dalej „Programem”, ma na celu:
1) ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Mirsk oraz
zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz
wolnożyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy Mirsk;
2) edukację mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich
humanitarnego traktowania, promowanie właściwych postaw i zachowań człowieka w
stosunku do zwierząt, a także adopcji zwierząt bezdomnych;
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
Rozdział 2
Wykonawcy Programu
§ 2. Wykonawcami Programu są Gmina Mirsk, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
IZERY Sp. z o.o. w Lubomierzu prowadzący Schronisko dla bezdomnych zwierząt w
Lubańskim Wielkim Lesie, zwane dalej „Schroniskiem”, na podstawie umowy Nr
ZGK.0032.4.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. podpisanej przez Związek Gmin „Kwisa” , koła
łowieckie działające na terenie gminy Mirsk we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy
Mirsk.
§ 3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Insp. ds.
rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk we współpracy ze Strażą
Miejską w Mirsku, organami Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzami weterynarii.

Rozdział 3
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym z terenu gminy Mirsk miejsca w
schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez Schronisko dla bezdomnych zwierząt w
Lubańskim Wielkim Lesie.
§ 5. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Regulamin
schroniska dla zwierząt.

Rozdział 4
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez:
1) ustalanie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące,
2) zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej i mleka w miejscach ich przebywania;
2) udzielanie pomocy weterynaryjnej, na podstawie zlecenia dla uprawnionego lekarza
weterynarii;
3) usypianie ślepych miotów, na podstawie zlecenia dla uprawnionego lekarza weterynarii,
4) w przypadkach uzasadnionych, w wyniku zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców
gminy, podejmowanie działań mających na celu dokarmianie kotów wolno żyjących, przy
udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących realizowane poprzez zakup karmy i jej
wydanie społecznym opiekunom;
5) w ramach ograniczenia populacji kotów wolno żyjących przeprowadzanie ich sterylizacji
albo kastracji przez doraźne zlecenia w Przychodni Weterynaryjnej PsiLasek prowadzonej
przez lek. wet. Dorotę Machniak, Przylasek 18, 59-816 Platerówka.

Rozdział 5
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mirsk ma charakter interwencyjny.
§ 8. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta bezdomne, pozostawione bez opieki, w stosunku do
których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką
dotychczas pozostawały, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i
bezpieczeństwu ludzi.
§ 9. Czynności związane z wyłapywaniem zwierząt są podejmowane po zgłoszeniu
interwencji bezpośrednio do Insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i
Gminy Mirsk lub Straży Miejskiej Mirsk oraz z urzędu.
§ 10. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone jest wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
§ 11. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkiem transportu przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
§ 12. Zwierzętom chorym lub rannym, po ich przywiezieniu do Schroniska niezwłocznie
zapewniona jest pomoc weterynaryjna.

§ 13. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone jest przez Schronisko w ramach
podpisanej umowy przez Związek Gmin „KWISA”.
§ 14. Wyłapane zwierzęta są niezwłocznie przewiezione do Schroniska dla zwierząt na mocy
zawartej przez Związek Gmin „KWISA” umowy.
Rozdział 6
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
§ 15. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku na
zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.
§ 16. Zabiegi mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie przez lekarza weterynarii.
§ 17. Zabiegom sterylizacji albo kastracji, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela
lub opiekuna, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku oraz
przeznaczone do adopcji – w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych
właścicieli oraz zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,
z uwagi na stan ich zdrowia i/lub wiek.
Rozdział 7
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 18. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:
1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej gminy
lub w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Schroniska.
2) współdziałanie w tym zakresie z Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY”
w Lubomierzu prowadzącym Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Lubańskim Wielkim
Lesie oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt.

Rozdział 8
Usypianie ślepych miotów
§ 19. Usypianie ślepych miotów może zostać wykonane w Schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Lubańskim Wielkim Lesie na mocy zawartej przez Związek Gmin „Kwisa”
umowy, lub realizowane na podstawie zlecenia w Przychodni Weterynaryjnej PsiLasek
prowadzonym przez lek. wet. Dorotę Machniak, Przylasek 18, 59-816 Platerówka.
Rozdział 9
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
§ 20. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich jest w gospodarstwie
rolnym pana Kazimierza Piróga w miejscowości Rębiszów nr 47, na terenie gminy Mirsk.

Rozdział 10
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt
§ 21. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę
weterynaryjną, która realizowana jest poprzez:
- Schronisko na podstawie podpisanej umowy,
- lekarza weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowych na podstawie
zleceń.

Rozdział 11
Źródła finansowania i sposób wydatkowania
§ 22. Źródłami finansowania realizacji programu są środki określone w budżecie Miasta i
Gminy Mirsk na rok 2018.
§ 23. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi
53 480,00 zł.
§ 24. Sposób wydatkowania tych środków przedstawia się następująco:
1) kwotę w wysokości 43 480,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie Schroniska;
2) kwotę w wysokości 10 000,00 zł przeznacza się na dokarmianie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami, na sterylizację albo kastrację bezpańskich zwierząt i kotów wolno żyjących.

