
 

 

UCHWAŁA NR VII/70/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2019 rok 

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

gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

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

Rada Miejska w Mielcu 

uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Porządku Publicznego i Regulaminowej. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

   

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Bogdan Bieniek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 25 kwietnia 2019 r.

Poz. 2545



Załącznik do uchwały Nr VII/70/2019 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2019 rok 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2019 rok, zwanego dalej Programem, jest: 

1) przeciwdziałanie bezdomności zwierząt; 

2) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym; 

3) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy; 

6) promowanie właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych. 

2. Działania związane z realizacją Programu prowadzone są przez: 

1) Urząd Miejski w Mielcu; 

2) Schronisko dla zwierząt w Mielcu przy ul. Targowej 11 prowadzone przez Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Wolności 171. 

3) Straż Miejską w Mielcu. 

3. W realizacji Programu mogą uczestniczyć: 

1) szkoły i placówki oświatowe; 

2) wolontariusze; 

3) opiekunowie społeczni; 

4) organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt; 

5) jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec. 

Rozdział 2. 

Zapobieganie bezdomności zwierząt 

§ 2. 1. Gmina Miejska Mielec prowadzi działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, 

polegające w szczególności na: 

1) odławianiu bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu im miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków 

bytowania, w tym zapewnienie opieki weterynaryjnej; 

3) obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w schronisku; 

4) sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów; 

5) elektronicznym znakowaniu psów i kotów przebywających w schronisku; 

6) usypianiu ślepych miotów; 

7) pozyskiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku, 

8) wspomaganiu sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właścicieli. 
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2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się w szczególności poprzez umieszczanie 

przez wolontariuszy Schroniska oraz członków Fundacji Animals Mielec, Stowarzyszenia OAZA, 

Stowarzyszenia ZWIERZOLUBY, oraz SOS Koty Mielec opisów oraz zdjęć zwierząt na stronie internetowej 

Fundacji, dostępnej także za pośrednictwem strony internetowej www.mielec.pl. 

Rozdział 3. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 3. 1. Gmina Miejska Mielec prowadzi działania w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt na swoim 

terenie. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest jako działanie o charakterze stałym i realizowane jest 

przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Wolności 171. 

3. Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt prowadzi się z urzędu lub na podstawie 

uzasadnionych zgłoszeń. 

4. Przekazywana przez mieszkańców informacja o błąkających się bez opieki zwierzętach i ustaleniu 

miejsca ich przebywania, jest weryfikowana przez pracowników Straży Miejskiej, a następnie przekazywana 

do  Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Wolności 171. 

5. Gmina Miejska Mielec w całości pokrywa koszty odławiania i transportu do schroniska bezdomnych 

zwierząt. 

§ 4. 1. Odławianie obejmuje wyłapanie i przewiezienie do Schroniska zwierząt bezdomnych 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Odłowione zwierzęta gospodarskie zostaną oddane pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego 

w § 10. 

Rozdział 4. 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

§ 5. 1. Gmina Miejska Mielec prowadzi działania związane z zapewnieniem opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

2. Zwierzęta bezdomne odłowione na terenie Gminy Miejskiej Mielec zostają umieszczone 

w schronisku dla zwierząt w Mielcu, przy ulicy Targowej 11, 39-300 Mielec, prowadzonym przez Zakład 

Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Wolności 171. 

3. W schronisku zapewniona jest opieka weterynaryjna lekarza weterynarii Pana Tomasza  

Mrozowskiego prowadzącego Lecznicę weterynaryjną Centaur, w Mielcu, przy ul. Wolności 120 polegająca 

w szczególności na: 

1) dokonywaniu oceny stanu zwierząt; 

2) wykonywaniu corocznie szczepień zwierząt przeciwko wściekliźnie; 

3) wykonywaniu w miarę potrzeb szczepień zwierząt przeciwko chorobom zakaźnym; 

4) bieżącym odrobaczaniu i odpchlaniu zwierząt; 

5) obserwacji zwierząt w czasie i po kwarantannie; 

6) elektronicznym oznakowaniu psów i kotów przebywających w Schronisku; 

7) sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w Schronisku; 

8) usypianiu ślepych miotów; 

9) usypianiu bezdomnych, chorych zwierząt, których stan w ocenie lekarza weterynarii, nie rokuje nadziei na 

wyzdrowienie; 

10) doraźnym leczeniu. 

Rozdział 6. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

§ 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami polega na: 
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1) ich dokarmianiu w okresie zimowym; 

2) zapewnieniu możliwości sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów; 

3) dostarczaniu budek dla wolno żyjących kotów. 

§ 7. Określa się następujące zasady wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów: 

1) zabiegi wykonywane będą przez Przychodnię Weterynaryjną CHIRON-VET Bogna Niedziela z siedzibą 

w Mielcu przy ul. Mickiewicza 32; 

2) zabieg przeprowadza się na podstawie skierowania wydawanego przez Referat Zieleni w Wydziale 

Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23; 

3) koty poddawane zabiegowi zostaną oznakowane w sposób widoczny poprzez charakterystyczne wycięcie 

w prawej małżowinie usznej; 

4) dostarczanie kotów do zabiegu sterylizacji i kastracji odbywa się własnym staraniem i na własny koszt 

dostarczającego; 

5) po wykonaniu zabiegu, odbierający zwierzę wypuszcza je w miejscu odłowienia. 

§ 8. Określa się następujące zasady dokarmiania w okresie zimowym wolno żyjących kotów na terenie 

Gminy Miejskiej Mielec: 

1) koty będą dokarmiane głównie w miejscach dużych skupisk; 

2) karma będzie wydawana przez Referat Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, jedynie opiekunom społecznym na 

podstawie Deklaracji Opiekuna Społecznego i potwierdzonej ewidencji wydawanej karmy. 

§ 9. Gmina Miejska Mielec prowadzi działania mające na celu zachęcanie mieszkańców dostarczających 

wolno żyjące koty do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz do pełnienia funkcji społecznych 

opiekunów kotów. 

Rozdział 7. 

Zwierzęta gospodarskie 

§ 10. 1. Dla zwierząt gospodarskich które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone lub w inny sposób 

straciły swojego właściciela i nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby pod opieką której mogą 

trwale pozostać, Gmina organizuje opiekę poprzez umieszczenie zwierząt w gospodarstwie rolnym 

prowadzonym przez Panią Ewę Marek, Kliszów 149, 39-307 Gawłuszowice. 

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

Gmina Miejską Mielec, a właścicielem gospodarstwa rolnego. 

Rozdział 8. 

Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt 

§ 11. 1. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, całodobową opiekę weterynaryjną zapewnia 

lekarz weterynarii Pan Tomasz Mrozowski prowadzący lecznicę „CENTAUR" w Mielcu, w ramach umowy 

zawartej z Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Wolności 171. 

2. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu przyjmuje całodobowo zgłoszenia 

dotyczące zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz przewozi ranne zwierzęta do lekarza weterynarii, 

o którym mowa w ust. 1. 

Rozdział 9. 

Działalność edukacyjna 

§ 12. 1. Gmina Miejska Mielec w ramach posiadanych środków podejmuje działania edukacyjne mające na 

celu zapobieganie bezdomności zwierząt. 

2. Celem edukacji jest: 

1) podniesienie świadomości społeczeństwa co do roli właściciela i opiekuna zwierząt domowych; 

2) podniesienie poczucia odpowiedzialności za przyjmowanie zwierząt do gospodarstwa domowego; 
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3) podniesienie poziomu wrażliwości co do potrzeb zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach domowych; 

4) podniesienie poziomu wiedzy o skutkach nieodpowiedniego traktowania zwierząt, w tym dopuszczania do 

niekontrolowanego rozrodu i porzucania zwierząt. 

3. Działania edukacyjne prowadzone będą w szczególności poprzez: 

1) promowanie wolontariatu oraz funkcji opiekuna społecznego zajmującego się kotami wolno żyjącymi; 

2) edukację młodzieży szkolnej w zakresie bezdomności i niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt oraz 

promowanie właściwych postaw w drodze spotkań informacyjnych w szkołach oraz wizyt organizowanych 

w schronisku; 

3) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych; 

4) współpracę z organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

Rozdział 10. 

Postanowienia końcowe 

§ 13. 1. Wskazuje się wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w kwocie 

780.000,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą w następujący sposób: 

1) Środki na prowadzenie schroniska dla zwierząt - 432.500,00 zł, 

2) Stała obsługa weterynaryjna - 180.000,00 zł, 

3) Zapobieganie bezdomności zwierząt - wyłapywanie - 80.000,00 zł, 

4) Zakup materiałów związanych z bezdomnością zwierzą - 5.000,00 zł, 

5) Remonty obiektów w schronisku - 30.000,00 zł, 

6) Zabiegi sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotów - 10.000,00 zł, 

7) Interwencje weterynaryjne - 10.000,00 zł, 

8) Kastracja i sterylizacja zwierząt od osób prywatnych - 20.000,00 zł, 

9) Zakup budek dla bezdomnych kotów - 2.500,00 zł, 

10) Dokarmianie bezdomnych kotów - 5.000,00 zł, 

11) Ochrona zwierząt gospodarskich - 5.000,00 zł, 
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