
Załącznik  

do uchwały Nr  VI/60/2019 

Rady Miejskiej Mielna 

z dnia  29 marca 2019 r. 

 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Mielno w 2019 roku. 

 

§ 1.  Gmina Mielno przyjmuje następujące kierunki działania wobec problemu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielno: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

4. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w schronisku 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. 

9. Plan sterylizacji i kastracji zwierząt. 

10. Plan znakowania psów adopcyjnych. 

 

§ 2.  Ustala się szczegółowe zadania i zasady postępowania wobec problemu bezdomności 

zwierząt w Gminie Mielno. 

 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

1) Zapewnienie miejsca dla zwierząt bezdomnych odbywać się będzie  

w schronisku dla zwierząt przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60 w Kołobrzegu.              

2) Umożliwione będzie przekazanie do schroniska zwierzęcia znalezionego, 

porzuconego lub w przypadku kiedy właściciel na skutek wypadków losowych 

nie może kontynuować dalszej opieki nad zwierzęciem. 

3) W schronisku zwierzętom bezdomnym zapewnione będzie schronienie oraz 

warunki egzystencji zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku. 

4) Zwierzętom zapewnione będzie odpowiednie wyżywienie oraz optymalne 

warunki bytu. 

5) Zwierzętom zapewniona będzie właściwa pielęgnacja oraz opieka 

weterynaryjna. 

 

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

1) Merytoryczni pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego prowadzić będą dokarmianie kotów wolno 

żyjących poprzez dystrybucję karmy za pośrednictwem społecznych 

opiekunów kotów. 

2) Gmina Mielno organizować będzie opiekę weterynaryjną dla kotów wolno 

żyjących po wypadkach drogowych i innych zdarzeniach losowych. 

 



3. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

1) Odławianie bezdomnych zwierząt domowych na terenie Gminy Mielno ma 

charakter stały i odbywać się będzie na zgłoszenie interwencyjne. 

2) Odławianiem objęte będą zwierzęta bezdomne, w szczególności psy, które 

uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma 

możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale 

dotąd przebywały. 

3) Odławianie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez 

Stowarzyszenie Miłośników Psów Ras Północnych Oraz Sportu Zaprzęgowego 

„HUSOSKY” z siedzibą w Dobrzycy 157/2. 

4) Interwencyjne zgłoszenia od mieszkańców gminy dotyczące potrzeby lub 

konieczności odłowienia zwierząt bezdomnych, wałęsających się, zbłąkanych 

oraz porzuconych przyjmowane będą przez Straż Miejską, Policję oraz 

pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w Mielnie. 

5) Bezpłatne zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów z terenu gminy 

jako pomoc osobom adoptującym. 

 

 

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt. 

1) Sterylizacja albo kastracja zwierząt przebywających w schronisku realizowana 

będzie przez schronisko. Zadanie to realizować będzie lek. wet. Matylda 

Zielińska, Gabinet Weterynaryjny „Boliłapka” przy ul. Budowlanej 4a                     

w Kołobrzegu. 

2) Sterylizacji i kastracji podawane będą zwierzęta pozostające w schronisku,            

u których nie istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów               

z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

3) Społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, celem ograniczenia populacji  

i rozrodczości kotów wolno żyjących, wydawane będą skierowania na zabiegi 

sterylizacji i kastracji w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Gmina 

Mielno zawarła umowę. 

4) Prowadzone będą działania edukacyjne promujące sterylizację i kastrację 

zwierząt jako najskuteczniejszą metodę walki ze zwiększoną populacją 

zwierząt niechcianych. 

 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

1) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych i porzuconych, 

przebywających w schronisku realizowane będzie przez prowadzącego 

schronisko oraz przez Urząd Miejski w Mielnie. 

2) Propagowana będzie adopcja zwierząt wśród mieszkańców gminy Mielno oraz 

pozyskiwanie nowych właścicieli zwierząt. 

3) Bezdomne zwierzęta oddawane będą do adopcji osobom zainteresowanym              

i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

 

6. Zabiegi sterylizacji/ kastracji u bezdomnych kotów, usypiania ślepych miotów oraz 

sterylizacji/ kastracji psów przekazywanych do adopcji realizowane będą przez 

lekarza weterynarii w schronisku lub w zakładzie leczniczym dla zwierząt, tj. 

Przychodnia dla Zwierząt A.T. Pokrzywka przy ul. Pogodnej 2 w Starych Bielicach. 

 



7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 

1) Wyznacza się za zgodą prowadzącego, Gospodarstwo Rolne położone                      

w miejscowości Niegoszcz 9/1, gmina Mielno. 

2) Umieszczenie zwierząt gospodarskich każdorazowo ustalane będzie w drodze 

decyzji administracyjnej i wyznaczane na okres czasowy. 

3) Utrzymanie zwierząt gospodarskich, ich transport i konieczne leczenie obciążą 

dotychczasowego właściciela lub opiekuna zwierząt. 

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych   

z udziałem zwierząt będzie realizowana przez zakład leczniczy dla zwierząt, tj. Błażej 

Orczyński Prywatna Praktyka Weterynaryjna Przychodnia Weterynaryjna z siedzibą      

w Koszalinie przy ul. Moniuszki 20. 

9. Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt realizowany będzie poprzez: 

1) wykonywanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów 

wolnożyjących w gminie w zakładzie leczniczym dla zwierząt tj. Przychodnia 

dla Zwierząt A.T. Pokrzywka w Starych Bielicach. Zabiegom poddane będą 

koty dostarczone do zakładu leczniczego przez społecznych opiekunów kotów; 

2) bezpłatne zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów z terenu gminy jako 

pomoc osobom adoptującym; 

3) podanie na stronie www.ekomielno.pl adresu zakładu leczniczego, w którym 

osoby ze skierowaniem mogą poddać sterylizacji lub kastracji psy i koty; 

4) zabiegi sterylizacji i kastracji odbywać się będą do wyczerpania środków 

pieniężnych przeznaczonych na ten cel. 

10.  Plan znakowania psów adopcyjnych: 

1) elektroniczne znakowanie psów bezdomnych w Schronisku poprzez 

wszczepienie pod skórę psa mikroprocesora, przed przekazaniem do adopcji. 

2) obowiązkowe płatne znakowanie psów bezdomnych z terenu gminy przez 

osoby adoptujące. 

    

§ 3. Określa się wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu 

oraz sposób ich wydatkowania. 

 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz                     

z kosztami utrzymania psa w schronisku oraz obligatoryjną sterylizacją albo kastracją 

zwierząt  –  36.000 zł 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt – 2.100 zł 

3. Dokarmianie kotów wolno żyjących – 1.500 zł 

4. Zabiegi sterylizacji albo kastracji  kotów wolno żyjących oraz psów przekazywanych 

do adopcji  – 8.400 zł 

5. Usypianie ślepych miotów – 2.000 zł 

6. Zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – 4.000 zł 

7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych   

z udziałem zwierząt – 12.000 zł 

8. Odłów dzikich zwierząt – 3.500 zł 

 

http://www.ekomielno.pl/

