
r UCHWAŁA NR IV/23/15 
RADY GMINY MILEJÓW 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Milejów w 2015r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594 z późn.zmian.) oraz na podstawie art. l l a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( 
Dz. U.z 2013, poz. 856 ) po zaopiniowaniu przez podmioty wskazane w art. l l a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, 
Rada Gminy Milejów uchwala, co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Milejów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr IV/23/15 

Rady Gminy Milejów 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Milejów 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Milejów. 

2) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejów". 

2. Niniejszy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Milejów w 2015, ma 
zastosowanie do bezdomnych zwierząt domowych, szczególnie psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących 
i zwierząt gospodarskich. 

3. Realizacja założeń Programu w ramach wykonywania zadania własnego gminy, oparta będzie głównie na 
współdziałaniu mieszkańców Gminy Milejów, Policji, Straży Pożarnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
dzierżawców obwodów łowieckich na terenie Gminy Milejów oraz organizacji społecznych , stowarzyszeń 
i fundacji, których statusowym celem jest ochrona zwierząt i oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 

§ 2. Główne cele gminnego Programu: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Milejów, 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizacje lub kastrację, 

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 zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych. 

II. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 3. 1. Gmina Milejów zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt w „Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt 
Małgorzata Szumiło" zlokalizowanym w miejscowości Nowodwór, 21-100 Lubartów . 

2. Schronisko zapewnia całodobową opiekę nad zwierzętami do czasu przekazania do adopcji. 

III. Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

§ 4. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami gmina realizuje poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają wolno żyjące koty, 

2) dokarmianie i wodę pitną udostępniają sołtysi poszczególnych sołectw w miejscach bytowania kotów , 

po otrzymaniu karmy z urzędu gminy, 

3) otoczenie w miarę potrzeby opieką weterynaryjną wolno żyjące koty. 

IV. Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 5. Odławianie realizowane jest w formie interwencji po zgłoszeniu do schroniska, wykonanym przez 
uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Milejów. 



1. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt wykonywane jest przez pracowników „Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt Małgorzata Szumiło", zlokalizowanego w miejscowości Nowodwór. 

2. Przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt używane będą urządzenia i środki, które nie będą stwarzać 
zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 

V. Sterylizacja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

§ 6. 1. Obligatoryjnej kastracji lub sterylizacji podlegają wszystkie zwierzęta bezdomne umieszczone 
w schronisku. 

2. Zabiegi kastracji lub sterylizacji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

VI. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 7 . 1 . Gmina Milejów, „Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata Szumiło" oraz organizacje 
społeczne będą informować o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt na stronach internetowych oraz na 
tablicach ogłoszeń Gminy Milejów. 

2. Gmina Milejów nawiąże współpracę z organizacjami społecznymi, które zajmują się poszukiwaniem 
nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

VII. Usypianie ślepych miotów 

§ 8 . 1 . Zabieg usypiania ślepych miotów może być wykonywany wyłącznie przez lekarza weterynarii 
w schronisku dla zwierząt lub w przystosowanym do tego gabinecie weterynaryjnym. 

2. Zabieg uśpienia powinien być przeprowadzony przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny. 

VIII. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

§ 9. 1. Gotowość odbioru oraz zabezpieczenia miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim zapewnia 
gospodarstwo rolne pod adresem Maryniów 3 . 

2. Wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina podejmuje starania zmierzające do znalezienia 
nowego właściciela dla tych zwierząt lub przekazuje zwierzęta właścicielowi gospodarstwa, w którym przebywały 
zwierzęta. 

IX. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

§ 10. 1. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizowane jest przez Gminę Milejów na podstawie umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym „PIOWET" 
lek. wet. Piotr Biełuszka, Brzeziny 42, 21-013 Puchaczów. 

2. Wskazana lecznica świadczy swoje usługi całodobowo. 

§ 11. Planowane środki finansowe na realizacje programu w 2015 roku pochodzić będą z budżetu Gminy 
Milejów i wynosić będą 25000,00 zł., w tym na: 

1) odłowy bezdomnych zwierząt - 20 000 zł 

2) sterylizacja i kastracja zwierząt - 800 zł 

3) usypianie ślepych miotów - 400 zł 

4) dokarmianie - 600 zł 

5) obsługę weterynaryjną - 3200 zł 
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