
UCHWALA NR XXVIII/194/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 22 marca 2013 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2013 roku" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 1ła ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późno zm.), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ l. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2013 roku" stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

wal~lski 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/l 94/20 l 3 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 22 marca 2013 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Maków Mazowiecki w 2013 roku 

Wprowadzenie: 

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę" ( art. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt). Program ma 
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym wolno żyjących oraz 
zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala 
bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Makowie Mazowieckim. Bezdomność 
zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

niekontrolowane rozmnażanie, 

porzucanie zwierząt przez właścicieli, 

ucieczki zwierząt, 

łatwość pozyskiwania zwierząt, 

panujące mody na dane rasy zwierząt, 

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

Sterylizacja i kastracja czyli pozbawienie możliwości rozmnażania zwierząt bezdomnych oraz domowych to 
norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz naj skuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej 
rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez 
prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych oraz akcji dofinansowania tych zabiegów. 

W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym ich zdrowotności Miasto Maków Mazowiecki 
finansuje zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto, wspiera osoby społecznie 
opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów. 
Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 3 Programu, zmierza do ograniczenia liczby 
bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

Rozdział l. 
Postanowienia ogólne 

§ l. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

l) urzędzie - należy, przez to rozumieć Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim; 

2) schronisku - należy, przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, 

z którym współpracuje Miasto Maków Mazowiecki; 

3) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty żyjące na wolności 

(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

4) programie - należy, przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki 
w 2013 roku; 

5) mieście - należy, przez to rozumieć Miasto Maków Mazowiecki. 
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Rozdział 2. 
Cele i zadania programu 

§ 2. l. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Maków Mazowiecki oraz 
zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe programu to : 

I) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów; 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Maków Mazowiecki; 


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


4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) odławianie bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 3. 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 


§ 3. l. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów, realizują: 

l) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do 
schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów 
z uwagi na stan zdrowia i wiek; 

2) urząd poprzez sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrodczości 
w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Miasto podpisało umowę, dostarczonych przez opiekunów 
(karmicieli) zwierząt i wypuszczenia na wolność w miejscu ich złapania. 

2. Urząd umożliwia bezpłatne usypianie "ślepych miotów" wolno żyjących kocic na koszt Miasta. 

3. Zlecenie na wykonanie kastracji lub uśpienie "ślepego miotu" wydaje Burmistrz Miasta Maków 
Mazowiecki. 

4. Pracownik Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim w celu wykonania kastracji lub uśpienia "ślepego 
miotu" dostarczy zwierzęta do właściwego zakładu leczniczego. 

Rozdział 4. 

Opieka nad zwierzętami 


§ 4. l. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Makowa Mazowieckiego realizowane jest poprzez 
wyłapywanie zwierząt bezdomnych przebywających w graniach administracyjnych Miasta Maków Mazowiecki 
przez schronisko oraz zapewnienie im miejsca w tym schronisku. Wyłapywanie ma charakter stały. 

2. Wyłapywanie zwierząt powinno odbywać się przy udziale lekarza weterynarii, aby w razie potrzeby 
zapewnić opiekę lekarsko ~ weterynaryjną. 

3. Nadzór nad wyłapywaniem zwierząt sprawuje Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Spraw Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. 

4. Obserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę prowadzona jest w oparciu o decyzję i pod nadzorem 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim z siedzibą w Makowie Mazowieckim ul. 
Mazowiecka 7. Po terminie obserwacji zdrowe zwierzę przekazywane jest właścicielowi lub do schroniska. 

5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie będzie realizowane poprzez zakup 
i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom), którzy zarejestrowani są w Wydziale Inwestycji, 
Infrastruktury i Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz organizacjom 
społecznym, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 

6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
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l) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli i oddania do 
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym; 

2) Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 
w zakresie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej miasta; 

3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt 

poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych. 

7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
bezdomnych realizują zakłady lecznicze, w ramach umów zawartych z miastem. Kosztami leczenia obciążane jest 
miasto. Zwierzę zdrowe odbierane jest przez schronisko. 

§ 5. W przypadku ewentualnych zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne 
Pana Jerzego Antoniego Tuszyńskiego zamieszkałego w Makowie Mazowieckim. 

Rozdział 5. 

Finansowanie programu 


§ 6. W 2013 roku przeznacza się środki finansowe w kwocie 15.000 zł na realizację zadań wynikających 
z Program u, tj.: 

1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt; 

2) kastrację i sterylizację; 


3) dokarmianie kotów wolno żyjących; 


4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 


5) usypianie "ślepych miotów"; 


6) zapewnienie antykoncepcji dla bezdomnych kocic. 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2013 roku" 

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin (art. 11 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt zwanej dalej ustawą). 

Zgodnie z art. 11 a ustawy, rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
określa, w drodze uchwały, corocznie, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt (zwany dalej programem). 

Program obligatoryjnie obejmuje: 

l) 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. 

Natomiast fakultatywnie program może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie. 

Ponadto program zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację 
oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina. 

Projekt programu dla Miasta Maków Mazowiecki na 20 13 rok w swej treści zawiera postanowienia 
obligatoryjne, o których wyżej mowa oraz wskazanie środków finansowych (zaplanowano 15.000 zł na 
realizację programu przy 12.731,86 zł realizacji w 2012 r., z czego odławianie kosztowało 10.409,81 zł, 

kastracja/sterylizacja 1.534,41 zł, dokarmianie 407,63 zł, usypianie ślepych miotów 380,01 
zł). Zrezygnowano w nim z planu znakowania zwierząt mając na względzie koszty z tym związane oraz 
możliwości budżetowe. 

Zgodnie z wymogami ustawy projekt programu przygotowany przez Burmistrza Miasta został przekazany 
do zaopiniowania: 

1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Makowie 
Mazowieckim; 

2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze 
gminy - Stowarzyszeniu Na Rzecz Bezpańskich Zwierząt "NICZYJE" w Ostrowi Mazowieckiej; 

3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działającyms na obszarze miasta - Kołu Łowieckiemu 

"ORZYC". 

Podmioty, o których wyżej mowa w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, powinny 
wydać opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego 
programu. 

Koło Łowieckie "ORZYC" oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpańskich Zwierząt "NICZYJE" nie 
wydały opinii w przypisanym terminie, zaś Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim 
pozytywnie zaopiniował przedkładany program. 

W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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