
UCHWALA NR XVIIllS/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKlM 


z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

w sprawie przyj~cia "Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci 
zwierz'lt na terenie Miasta Mak6w Mazowiecki w 2012 roku" 

Na podstawie art.l [a ust. [ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ochronie zwierz!\.t (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 
[002 z pozn. zm.) uchwa[a sil', co nastl'Puje: 

§ 1. Przyjmuje sil' "Program opieki nad zwierzl'tami bezdornnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz!\.t na 
terenie Miasta Mak6w Mazowiecki w 20[2 roku" stanowi!\.cy zal!\.cznik do uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sil' Bunnistrzowi Miasta Mak6w Mazowiecki. 

§ 3. Traci moc uchwala Nr XXIXl170/2005 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2005 
roku w sprawie zasad i warunk6w wylapywania bezdornnych zwierz!\.t. 

§ 4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjl'cia. 

Przewodnicz!\.cy Rady 
Miejskiej 

walde~lski 
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Zahlcznik Nr 1 do Uchwaly Nr XVI/IIS/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

Program opieki nad zwierzftami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzq,t na terenie Miasta 
Mak6w Mazowiecki w 2012 roku 

Wprowadzenie: 

"Zwierz" jako istota zYJq,ca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczq, Czlowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochron, i opiek," ( art.! ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r oochronie zwierzq,t). Program rna 
zastosowanie do wszystkich zwierzq,t domowych, w szczegolnosci psow i kotow, w tym wolno Zyjq,cych oraz 
zwierzq,t gospodarskich. Wi,kszosc dzialan okreslonych w Programie dotyczy psow i kotow, poniewaz skala 
bezdomnosci tych zwierzq,t jest najwi,ksza w calym kraju, jak rowniez Makowie Mazowieckim. Bezdomnosc 
zwierzq,tjest zjawiskiem spolecznym, ktorego glownymi przyczynami Sq,: 

niekontrolowane rozmnazanie, 

porzucanie zwierzq,t przez wlascicieli, 

ucieczki zwierzq,t, 

latwosc pozyskiwania zwierzq,t, 

panuiq,ce mody na dane rasy zwierzq,t, 

brak edukacji i wiedzy spoleczenstwa w zakresie metod zapobiegania bezdomnosci ze szczegolnym 
uwzgl,dnieniem sterylizacji i kastracji. 

Sterylizacja i kastracja czyli pozbawienie mozliwosci rozmnazania zwierzq,t bezdomnych oraz domowych to 
norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej 
rozrodczosci ·zwierzq,t. Program zakiada zach,canie wlascicieli zwierzq,t do ich sterylizacji i kastracji, poprzez 
prowadzenie dzialan edukacyjno - informacyjnych oraz akcji dofinansowania tych zabiegow. 

W celu kontroli populacji kotow wolno zyjq,cych, w tym ich zdrowotnosci Miasto Mak6w Mazowiecki 
finansuje zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz leczenie tych zwierzq,t. Ponadto, wspiera osoby spolecznie 
opiekujq,ce si, tymi zwierz,tami (kannicieli) poprzez zapewnienie kanny, w celu 
Realizacja wszystkich zadan, okreSlonych w rozdziale 3 Programu ,zmierza do 
bezdomnych zwierzq,t trafiajq,cych pod opiek, schroniska dla bezdomnych zwierzq,t. 

dokarmiania 
ograniczenia 

kotow. 
liczby 

Rozdzial1. 
Postanowienia og61ne 

§ 1. Ilekroc w uchwale jest mowa 0: 

I) urz~dzie - naleZy, przez to rozumiec Urzq,d Miejski w Makowie Mazowieckim, 

2) schronisku - nalezy, przez to rozumiec schronisko dla bezdomnych zwierzq,t, z ktorym wspolpracuje Miasto 
Mak6w Mazowiecki, 

3) kotach wolno Zyjq,cych - naleZy przez to rozumiec koty Zyjq,ce na wolnosci (Zyjq,ce w otoczeniu czlowieka 
w stanie dzikim), 

4) programie - naleZy, przez to rozumiec Program opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierzqt na terenie Miasta Mak6w Mazowiecki w 2012 roku, 

S) miescie - naleZy, przez to rozumiec Miasto Makow Mazowiecki. 
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Rozdzial2. 

eele i zadania programu 


§ 2. I. Celem programu jest zapobieganie bezdomnosci zwierzltt na terenie Miasta Makow MOlowiecki oraz 
opieki nad zwierz~tami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe programu to : 

I) ograniczenie populacji bezdomnych zwierZltt poprzez stery lizacj~ i kastfacj~ zwierzltt domowych, 
w szczegolnosci psow i kotow, 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierz~tom z terenu miasta Mak6w MOlowiecki, 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno zyjltcymi, w tym ich dokarmianie, 

4) poszukiwanie nowych wlascicieli dla bezdomnych zwierZltt, 

5) odlawianie bezdomnych zwierzltt, 

6) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych z udzialem zwierZltt, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w ceIu zapewnienia miejsca dla zwierZltt gospodarskich. 

Rozdzial3. 
Ograniczenia populacji bezdomnych zwierzlJt 

§ 3. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierzltt poprzez sterylizacj~ lub kastmcj~ zwierzltt domowych 
w szczegolnosci psow i kot6w realizujlt: 

1) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegow sterylizacji i kastracj i zwierZltt pfZyj~tych do 
schroniska, z wyWkiem ZWierzltt u kt6rych istniejlt przeciwwskazania do wykonywania tych zabieg6w z uwagi 
na stan zdrowia i wiek, 

2) ~d poprzez sterylizacj~ lub kastracj~ kot6w wolno Zyjltcych w zakresie ograniczenia ich rozrodczosci 
w zakladach leczniczych dla zwierZltt, z kt6rymi Miasto podpisalo umow~, dostarczonych przez opiekun6w 
(karmicieli) zwierzltt i wypuszczenia na wolnosc w miejscu ich zlapania. 

2. 	Urzltd zapewnia bezplatne usypianie "slepych miotow" wolno Zyjltcych kocic 


na koszt Miasta. 


3. Zlecenie na wykonanie kastracji, sterylizacji, uspienie "slepego miotu" wydaje Burrnistrz Miasta . 

4. Zwier~ta do wlasciwego zakladu leczniczego dla zwierzltt, poza przypadkami, 0 kt6rych mowa w ust. I, 
dostarczane slt przez pracownikow sluZb komunalnych podleglych Miastu, ktorzy jednoczesnie odpowiadajlt za 
zagospodarowanie zwlok uspionych slepych miotow. 

Rozdzial4. 

Opieka nad zwierz~tami 


§ 4. I. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierz~tom z terenu Makowa Mazowieckiego realizowane jest poprzez 
wylapywanie zwierzltt bezdomnych przebywajltcych w graniach administracyjnych Miasta Makow Mazowiecki 
przez schronisko oraz zapewnienie im miejsca w tym schronisku. Wylapywanie rna charakter staly. 

2. Wylapywanie zwierzltt powinno odbywac si~ przy udziale lekarza weterynarii, aby w razie potrzeby 
zapewnic opiek~ lekarsko - weterynaryjnlt. 

3. Nadzor nad wylapywaniem zwierzltt sprawuje Wydzial Inwestycji, Infrastruktury i Spraw Komunalnych 
Urz~du Miejskiego w Makowie Mazowieckim. 

4. Obserwacja zwierz~cia podejrzanego 0 wscieklizn~ prowadzona jest w oparciu 0 decyzj~ i pod nadzorem 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim z siedziblt w Makowie MOlowieckim ul. 
Mazowiecka 7. Po tym terminie zdrowe zwierz~ przekazywane jest wlascicielowi lub do schroniska. 

5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno Zyjltcymi w tym ich dokarmianie b~dzie realizowane poprzez zakup 
i wydawanie karmy spolecznym opiekunom (karrnicielom), kt6rzy zarejestrowani slt Wydziale Inwestycj i, 
Infrastruktury i Spraw Komunalnych Ur~du Miej skiego w Makowie Mazowieckim oraz organizacjom 
spolecznym, ktorych statutowym celem dzialania jest przeciwdzialanie bezdomnosci zwierzltt. 

6. Poszukiwanie nowych wlascicieli dla bezdomnych zwierzltt realizujlt: 
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I) schronisko poprzez prowadzenie dzialan zmierzaj'lcych do poszukiwania nowych wlascicieli i oddania do 

adopcji bezdomnych zwierz'lt osobom zainteresowanym, 

2) Wydzial Inwestycji, Infrastruktury i Spraw Komunalnych Urz~du Miejskiego w Makowie Mazowieckim 
w zakresie ogloszeri 0 adopcji zwierz'lt na stronie internetowej Miasta, 

3) organizacje spoleczne, kt6rych statutowym celem dzialania jest przeciwdzialanie bezdomnosci zwierz'lt 
poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych. 

7. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych z udzialem zwierz'lt 
bezdomnych realizuj'l zaklady lecznicze dla zwierz'lt, z kt6rymi Miasto zawiera stosowne porozumienia. Kosztami 
leczenia obci'lZane jest Miasto. Zwierz~ zdrowe odbierane jest przez schronisko b'ldi przekazywane do adopcji. 

§ 5. W przypadku ewentualnych zdarzeri dotycz'lcych zwierz'lt gospodarskich wskazuje si~ gospodarstwo rolne 
Pana Jerzego Antoniego Tuszyriskiego zamieszkalego w Makowie Mazowieckim. 

Rozdzial5. 

Finansowanie programu 


§ 6. W 2012 roku przeznacza si~ nast~puj'lce srodki finansowe na realizacj~ zadan wynikaj'lcych z Programu: 

I) wylapywanie bezdomnych zwierz'lt 10.000,00 zl, 

2) kastracja i sterylizacja kocic i kocur6w 1.000,00 zl, 

3) dokarmianie kot6w wolno iyj'lcych 500,00 zl, 

4) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzen drogowych z udzialem zwierz'lt 
1.000,00 zl, 

5) usypianie "slepych miot6w" 1.000,00 zl. 
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Uzasadnienie 

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierz~tom oraz ich wylapywanie nalezy do zadan wlasnych gmin (art. II 
ust. lustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku oochronie zwierz9.t zwanej dalej ustaw;U. Zgodnie ze 
znowelizowanym w poprzednim roku art. 11a ustawy, rada gminy wypelniaj9.c obowi9.zek, 0 ktorym mowa 
w zdaniu poprzednim, okreSla, w drodze uchwaly, corocznie, program opieki nad zwierz~tami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz9.1 (zwany dalej programem). 

Program obligatoryjnie obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierz~tom miejsca w schronisku dla zwierZ9.t; 

2) opiek~ nad wolno i.yj9.cymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odlawianie bezdomnych zwierZ9.t; 

4) obligatoryjn9. sterylizacj~ albo kaslracj~ zwierZ9.t w schroniskach dla zwierz9.t; 

5) poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwiefZ9.l; 

6) usypianie slepych miotow; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz9.t gospodarskich; 

8) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych z udzialem zwierz9.t. 

Nalomiast fakultatywnie program moze obejmowac plan znakowania zwierZ9.t w gminie.Ponadto 
program zawiera wskazanie wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych na jego realizacj~ oraz 
spos6b wydalkowania tych srodk6w. Koszty realizacji programu ponosi gmina.Projekt programu dla Miasta 
Makow Mazowiecki na 2012 rok w swej lreSci zawiera postanowienia obligatoryjne, 0 ktorych wyzej mowa 
oraz wskazanie srodkow finansowych. Zrezygnowano w nim z planu znakowania zwiefZ9.t maj9.c na 
wzgl~dzie koszty z tym zwi9.zane oraz mozliwosci budZetowe. Zgodnie z wymogami ustawy projekt 
programu przygolowany przez Bunmistrza Miasta zoSlal przekazany do zaopiniowania: 

I) wlasciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii - Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Makowie 
Mazowieckim; 

2) organizacjom spolecznym, ktorych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierz9.t, dzialaj9.cym na obszarze 
gminy - Stowarzyszeniu Na Rzecz Bezpanskich ZwierZ9.t "NICZYJE" w Ostrowi Mazowieckiej; 

3) dzierZawcom lub zarz9.dcom obwodow lowieckich, dzialaj9.cych na obszarze miasta - Kolu Lowieckiemu 
"ORZYC". 

Podmioty, 0 ktorych wyzej mowa w tenninie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, POWilUlY 
wydac opinie 0 projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje si~ za akceptacj~ przeslanego 
programu. Kolo Lowieckie "ORZYC" nie wydalo opinii w przypisanym tenninie, zas dwa pozostale 
podmioty przeslaly swoje uwagi i propozycje. Uwagi zostaly uwzgl~dnione w projekcie programu zas 
przeslane propozycje zostan9. wzi~te pod uwag~ podczas bie4cej realizacji programu oraz w trakcie 
procedowania nad przyszlorocznym projektem. 

DURMI 'TRZ ~TA 

mgr J< usz JlJlikQi .ki 
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