UCHWAŁA NR XLII/306/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1840) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim,
Koło Łowieckie "Orzyc" oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Wyszkowie - Rada
Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2018 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Dąbrowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/306/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2018 roku
§ 1. Wprowadzenie
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 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 najskuteczniejsza 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 (wolontariuszy) poprzez zapewnienie karmy w celu dokarmiania kotów.
Realizacja wszystkich zadań określonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych
zwierząt trafiających pod opiekę schroniska.
§ 2. Cele programu
Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt oraz
edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
§ 3. Zadania w ramach programu
Zadania realizowane w ramach programu obejmować będą:
1) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt,
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
5) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
7) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
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§ 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt domowych
w szczególności psów i kotów realizują:
1) 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 lub wiek.
2) Urząd Miejski poprzez sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów w zakresie ograniczenia ich
rozrodczości w lecznicy dla zwierząt, z którą zostanie zawarta umowa przez Miasto, dostarczonych przez
opiekunów zwierząt i wypuszczonych na wolność w miejscu ich złapania.
§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami
Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie będzie realizowane poprzez
ustalenie miejsc, w których one przebywają oraz zapewnienie im wody pitnej i karmy, która zakupiona
zostanie przez Urząd Miejski i wydawana będzie społecznym opiekunom, którzy zgłoszą chęć opieki nad
zwierzętami w ramach wolontariatu do Wydziału Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Komunalnych,
Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz
organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności
zwierząt.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianiem objęte zostaną zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka, w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której
opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta Maków
Mazowiecki podlegają stałemu odławianiu. Miasto dopuszcza możliwość wyłapywania bezdomnych zwierząt
przez odpowiednie komórki lub swoje jednostki organizacyjne. Nadzór nad wyłapywaniem zwierząt sprawuje
Wydział Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Komunalnych, Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.
3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który
nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt, a także nie będzie im zadawał
cierpienia.
4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania.
2) Miasto poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
3) Organizacje pozarządowe poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt.
§ 8. Usypianie ślepych miotów
1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla
zwierząt bezdomnych, lub w lecznicy dla zwierząt, z którą zostanie zawarta umowa przez Miasto.
2. Zabieg uśpienia powinien być wykonany w sposób humanitarny. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być
odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.
3. W celu wykonania uśpienia ślepego miotu zwierzęta do właściwej lecznicy może dostarczyć,
po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Miejskim, wolontariusz lub organizacja społeczna zajmująca się opieką
nad zwierzętami.
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§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich
następuje na podstawie umowy zawartej przez Miasto z właścicielem gospodarstwa. Zakres umowy może
określać zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w indywidualnych przypadkach
przekazania zwierząt. Na terenie Miasta wskazane jest gospodarstwo Pana Jerzego Tuszyńskiego
znajdujące się przy ulicy Armii Krajowej 82 w Makowie Mazowieckim.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt bezdomnych realizowane jest przez Miasto poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii
Magdaleną Balawejder prowadzącą działalność gospodarczą pn.: Gabinet Weterynaryjny BONIFACY
z siedzibą przy ulicy Przasnyskiej 31, 06-200 Maków Mazowiecki.
2. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, poszkodowane zwierzę do lekarza weterynarii
może dostarczyć lub wezwać lekarza weterynarii Pracownik Straży Pożarnej lub Policji.
§ 11. Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
Działania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt oraz zapewnieniem opieki bezdomnym
zwierzętom realizowane będzie poprzez:
1) Odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone przez schronisko za pomocą
specjalistycznego sprzętu na wniosek Burmistrza Miasta. Może być prowadzone również przez
stowarzyszenie i fundacje, których statutowym celem jest ochrona zwierząt pod warunkiem posiadanie
odpowiedniego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.
2) Zapewnienie miejsc w schronisku wszystkim zwierzętom zagubionym, wałęsającym się, pozostającym
bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie, zebranych
z terenu miasta Maków Mazowiecki – w schronisku dla zwierząt ,,CANIS” z siedzibą w Kruszewie 34/35,
07-440 Kruszewo.
§ 12. Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym
1. Promowanie adopcji bezpańskich zwierząt poprzez zapewnienie im bezpłatnej profilaktyki
(szczepienie, kastracja, sterylizacja).
2. Edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego
traktowania.
3. Informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi.
§ 13. Finansowanie programu
1. W 2018 roku przeznacza się środki finansowe w kwocie 25.000,00 złotych na realizację zadań
wynikających z Programu, tj.:
1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku - 7.200,00 złotych
2) Kastrację i sterylizację oraz opiekę po zabiegu - 5.100,00 złotych
3) Dokarmianie wolno żyjących kotów - 5.000,00 złotych
4) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 2.000,00 złotych
5) Usypianie ślepych miotów – 200,00 złotych
6) Zapewnienie antykoncepcji dla bezdomnych zwierząt - 500,00 złotych
7) Leczenie zwierząt - 3.000,00 złotych
8) Zakup kojców dla zwierząt - 2.000,00 złotych
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenia świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
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