UCHWAŁA NR 151/XXI/2013
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Małkinia Górna na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr
106, poz. 1002 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz dzierżawców lub
zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, Rada Gminy Małkini Górnej uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Małkinia Górna w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr inż. Ewa Janik
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Załącznik do Uchwały Nr 151/XXI/2013
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 27 marca 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Małkinia Górna na 2013 rok

Rozdział 1.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest
poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt w zarejestrowanych przez właściwego powiatowego lekarza
weterynarii oraz spełniających przepisy weterynaryjne schroniskach dla zwierząt bezdomnych na podstawie
umowy zawartej przez gminę.

Rozdział 2.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez:
1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące,
2) zapewnianie ich dokarmiania oraz zapewnianie im wody pitnej w miejscach ich przebywania,
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy,
4) powierzenie realizacji w/w zadań jednostkom pomocniczym gminy oraz współdziałanie z organizacjami
społecznymi.

Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 3. 1. Na terenie Gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt.
2. Odławianie zwierząt ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu oraz na
zgłoszenie interwencyjne.
3. Zgłoszenia interwencyjnego może dokonać każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności, o których mowa
w ust. 4 do Urzędu Gminy Małkinia Górna bądź Straży Gminnej w dowolnej formie (telefonicznie, mailem,
pisemnie).
4. Odłowieniem obejmuje się bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu ludzi.
5. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego
do wyłapywania zwierząt, nie stwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.
6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego
i humanitarnego przewozu zwierząt.
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7. Celem zapewnienia dalszej opieki nad odłowionymi bezdomnymi zwierzętami Gmina zawiera umowę
z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie oraz spełniającym wymogi weterynaryjne, którego adres
podaje do publicznej wiadomości zamieszczając na stronie internetowej gminy.

Rozdział 4.
Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§ 4. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach
ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich
w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji
w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

Rozdział 5.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje podmiot prowadzący schronisko poprzez
prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych
zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

Rozdział 6.
Usypianie ślepych miotów
§ 6. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt
bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt, z którymi gmina ma zawartą umowę.
2. Zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 7. 1. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Jerzego Dąbrowskiego zam.07 – 320 Małkinia Górna ul.
Brokowska 134 położone w miejscowości Borowe w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich, które następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem powyższego
gospodarstwa. Zakres umowy winien określać gotowość zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym
gospodarskim.
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmuje starania w zakresie znalezienia
nowego właściciela dla tych zwierząt.

Rozdział 8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 8. Zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z ich udziałem oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia niezbędna
jest pomoc lekarsko–weterynaryjna, poprzez zawarcie stosownej umowy z lekarzem weterynarii świadczącym
usługi z zakresu lecznictwa dla zwierząt.
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Rozdział 9.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu
oraz sposób ich wydatkowania
§ 9. 1. Na realizację
w wysokości 30 000,00 zł.

zadań

w 2012

r.

Urząd

Gminy

Małkinia

Górna

przeznacza

środki

2. Środki, o których mowa w ust. 1 będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb.

Id: AC5D4067-B17E-44A0-975B-6E783F2BF691. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze
uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez
gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Do 1 stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada Gminy
mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez
gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się
do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce
nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych
konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia 23 sierpnia 2011 r.,
zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2012 rok , który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
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 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.
Program został opracowany
wymienionych podmiotów:

po

przeanalizowaniu

i częściowym

uwzględnieniu

opinii

niżej

1) Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) Stowarzyszenia na Rzecz Bezpańskich Zwierząt „NICZYJE” - organizacji społecznej, której statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt;
3) dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy.
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