
UCHWALA NR V/40120 15 

RADY M IEJSK IEJ W MAKOWI E MAZOWI ECK IM 


z dnia 5 marca 20 j 5 r. 

w sprawie p rzyj ęcia "Programu opieki nad zwie rzętarni bezdomn ymi oraz za pohicga nia bezd omności 

zwi erząt na terenie miasta Ma ków i\1azowjcc ki w 201 5 rok u" 

Na pod stawie mt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz i e gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późno zm.) oraz art. I I a ust. I ustawy z dnia 2 1 s ierpnia 1997 r. o ochronie zw ierząt (Dz. U. z 20 13 r. , poz. 
856 z póżn. ZI11 .), Rada M iejska w Makowie Mazowicckim uchwa la, co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się "Program opiek i nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoścj zw ierząt na 
terenie miasta Ma ków Mazow iecki w 2015 roku" stnnowiący za l ączni k do uchwa ly. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

;o-_-..:Przewodni czący Rady 
M iejsk i e~~___j 
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Zalącznik do Uchwa ly Nr V/40120 15 

Rady Miejskiej w Makowic Mazowieckim 

z dni a 5 marca 20 15 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomn ymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Maków Mazowiecki w 2015 roku 

Wprowadzenie : 

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdo lna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Cz łowiek jest mu wJl1ien 
poszanowan ie, och ronę i opi ekę" (art. I ustawy z dni a 2 1 sierpnia 1997 r. o ochroni e zwie rząt) . Program ma 
zastosowanie do wszystkich zw i erząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym wolno żyjących oraz 
zw i erząt gospodarskich. Większość dziala" okreś lonych w Program ie dotyczy psów i kotów, pon i eważ skala 
bezdomnośc i tych zw ierząt jest największa w ca lym kraj u, jak równi eż w Makow ic Mazowieckim. Bezdomność 

zw ierząt jest zjawiskiem społecznym , którego glównymi przyczynami są: 

• niekontrolowane rozmnażani e, 

• porzucanie zwie rząt przez właścic i e li , 

• ucieczki zwierząt , 

• łatwość pozyskiwania zwierząt , 

• panujące mody na dane rasy zwierząt , 

• brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomnośc i ze szczególnym 
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

Sterylizacja i kastracja czyli pozbawienie możliwości rozmnażania zw ierząt bezdomnych oraz domowych to 
norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz naj skuteczniej sza metoda unikania niekontrolowanej 
rozrodczości zwi erząt. Program zakłada zachęcan ie wlaśc i c i eli zwierząt do ich sterylizacji i kastracj i, poprzez 
prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych oraz akcji dofinansowania tych zabiegów. 

W celu kontroli popu lacji kotów wolno żyjących , w tym ich zdrowotnośc i Mi asto Maków Mazowiecki 
fin ansuje zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto, wspiera osoby spolecznie 
opiekujące s i ę tymi zwierzętami (kann icieli ) poprzez zapewnienie karmy, w celu dokannial1ia kotów. 
Realizacj a wszystkich zadań , określonych w Programi e, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt 

tra fi ających pod opiekę schroniska. 

Rozdzial I. 

Poslanowienia ogólne 


§ I. Il ekroć w uchwale jest mowa o: 

I. urzędzie - na leży przez to rozumieć Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, 

2. schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Canis" Wiesława Rykowska, 
07-440 Kruszewo 34/35, 

3. lekarzu weterynarii - należy przez to rozumieć lekarza: Andrzej Piotr Skawitiski ul. Przasnyska 38a, 06 
200 Maków Mazowiecki . 

4. programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwi erzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnośc i zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 201 5 roku , 

5. mieście - na leży przez to rozumieć Miasto Maków Mazowiecki . 

Rozdzial2. 

Cele i zadania programu 


§ 2. I. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie M'jasta Maków Mazowiecki oraz 
zapewnienie opi ek i nad zwierzętami bezdom nymi . 

2. Zadania priorytetowe programu to: 
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l) ograniczenie populacj i bezdomnych zwierząt poprzez s t e rylizację i kastrację zwierząt domowych, 
\\' szczególności psów i kotów, 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zw i erzętom z terenu mi asta Maków Ma zowiecki . 

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi , w tym ich dokarm ianie, 

4) poszukiv/anie nowych właścicie l i dla bezdomnych zwie rząt , 

5) od ławianie bezdo1l1nych zwi erząt , 

6) zapenienie ca lodobowej opiek i weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udzialem zwierząt , 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewn ienia miejsca dla zwie rząt gospodarskich. 

Rozdzial3. 

Ograniczenia populacji bezdomnyc h zw ierzą t 


§ 3. I. Ogra niczenie populacj i bezdolJJnych zw i erząt poprzez ste rylizację lub kastrację zw i erząt domowych 
w szczególności psów i kotów real i zują: 

I) schronisko poprzez obligatoryj ne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracj i zwierząt przyjętych do 
schron iska, z wyjątk iem zwierząt , u których istn i eją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów 
z uwagi na stan zdrowja j wiek, 

2) Urząd poprzez s t ery li zacj ę lub kas tracj ę kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrodczośc i 

w zak ładach leczniczych dla zw ierząt , z którymi Miasto podpisało umowę , dostarczonych przez opiekunów 
(karmicieli) zw ierząt i wypuszczenia na wolność w miej scu ich złapania . 

2. Urząd umożliwia bezpłatne usypianie "ślepych miotów" wol no żyjących kotów na koszt Mi asta. 

3. Zlecenie na wykonanie kastracji lub uśpie nie "ś l epego miotu" wydaje Burmistrz Miasta Maków 
Mazowiecki . 

4. W celu wykonania kastracji lub usptema "ś lepego miotu" zwi erzęta do właśc i wego zakładu leczniczego 
może dostarczyć, po uzgodnieniu z Urzędem , przedstawiciel organizacji społecznej zajmuj ącej s i ę opieką nad 
zwierzętami , 

5. W przypadkach zdarzeń drogowych z udzia łem zwierząt, poszkodowane zwierze do lekarza weterynari i 
może dostarczyć Pracown ik Straży Pożarnej lub Policji . 

6. W cel u realizacji obowiązków, o których mowa w ust.J pkt 2 oraz usl. 2 Miasto zaw iera umowę z lekarzem 
weterynarii. 

Rozdział 4. 

Opieka nad zwierzętami 


§ 4. I. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Maków Mazowieck i realizowane jest 
poprzez: 

I) adopcj ę - poszuki wanie nowych właśc i cie li dla bezdomnych zw i erząt przy współpracy z organ izacjami 
społecznymi, których statutowym celem jest przeciwdzialanie bezdomności zw ierząt poprzez prowadzenie 
akcji adopcyjnych, 

2) wyłapywanie zwierząt bezdomnych przebywających w graniach adm ini stracyj nych Miasta Maków 
Mazowieck i przez schron isko oraz zapewni enie im miej sca w tym schronisku. Wy.łapywanie ma charakter 
stały. Miasto dopuszcza możliwość wylapywania bezdomnych zwierząt przez odpowiednie komórki lub 
jednostki organizacyjne miasta. 

2. Wyłapywan ie zw ierząt powinno odbywać się przy udzia le lekarza weterynarii , aby w razie potrzeby 
zapewnić opiekę lekarsko - weterynaryjną. 

3. Nadzór nad wylapywaniem zwierząt sprawuje Wydzial Inwestycj i, In fra struktury i Spraw Komunalnych 
U rzędu Miejskiego w Makowie Mazowieck im. 

4. Obserwacja zwierzęc i a podej rza nego o wściek li znę prowadzona jest w oparciu o decyzję i pod nadzorem 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieck im z s i edzibą w Makowie Mazowieckim 
ul . Mazowiecka 7. Po term inie obserwacji zdro\Ve zw i erzę przekazywane jest właśc i c i elow i lub do schroniska . 
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5. Sprawowanie opiek i nad kotami wol no żyjącym i w tym ich dokarmianie będzie realizowane poprzez zakup 
i wydawanie kanny spolecznym opiek unom (karm ic ielom), którzy zarejestrowa ni są w Wydziale Inwestycj i, 
Infrastruktu ry i Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w M akowie Mazowieckim oraz organizacjom 
społecznym, których statutowym celem dz i ałania j est przec i wdział a ni e bezdomnośc i zw i erząt. 

6. Zapewn ienie calodobowej opieki weteryn",yjnej w przypadkach zda rze,i drogowych z udzialem zw i e rząt 

bezdomnych rea li zuje lekarz weterynarii . Kosztami leczenia obciążane j est miasto. Zwierzę zdrowe może być 

odebrane przez sc hronisko. W celu oddania do adopcj i poszkodowanego bezdomnego zwierzęc i a osobom 
zainteresowanym Miasto weźmie pod uwagę możliwość skorzystania Z pomocy organizacji pozarządowych , 

których statu towym ce lem działania jest przeciwdzia łanie bezdomnośc i zwierząt. 

§ 5. W ce lu zapewn ienia miej sca dla zwierząt gospodarskich wskazuj e s ię gospodarstwo ro lne Pana Jerzego 
Antoniego TuszYllski ego zam ieszkałego w M akow ie Mazowieck im. 

RozdzialS. 
f in ansowanie programu 

§ 6. I. W 2015 roku przeznacza s ię ś rodki finan sowe w kwocie 25.000,00 zł na realizacj ę zadań wynikających 
z Programu, tj .: 

I) Wyłapywanie bezdom nych zwierząt ; 

2) Kastrację i stery l izację; 


3) Dokannianie kotów wolno żyjących; 


4) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarze,i drogowych z udzialem zwierząt ; 


5) Usypianie "ślepych miotów"; 


6) Zapewnienie antykoncepcji d la bezdomnych kocic. 


2. Środki fin ansowe wydatkowane będą poprzez zlecenia świadczenia uslug i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 
29 styczn ia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 20 13 r. poz. 907 z późn o zm). 
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