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Poz. 2206
UCHWAŁA NR XXXVII/583/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miechów na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z
2017 poz.1875 t.j. ze zm.), art. 11 ust.1 i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (
Dz. U. z 2017 poz.1840) , Rada Miejska w Miechowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miechów na rok 2018, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie
Zenon Czekaj
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/583/2018
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 16 marca 2018 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miechów na rok 2018 roku.
§ 1. Postanowienia ogólne.
Podstawą prawną do opracowania niniejszego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i zapobiegania bezdomności zwierząt jest obowiązek wynikający z art.11 i 11a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Program został opracowany

w celu

opieki

i pomocy bezdomnym zwierzętom oraz

ograniczeniu i zapobieganiu ich bezdomności, dotyczy to szczególnie psów i kotów
przebywających w granicach administracyjnych Gminy Miechów.

§ 2. Cel programu:
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki, Gmina Miechów podjęła współpracę
zawierając umowę z firmą - Juko sp. z o.o.,

mającą swą siedzibę w Zawierciu

ul. Piłsudskiego 54/40, której Gmina powierzyła pełnienie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu Gminy Miechów, poprzez wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, karmy, wody, opieki
weterynaryjnej, a także utrzymanie tych zwierząt do momentu adopcji, śmierci lub
konieczności uśpienia.
Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Miechów przebywają w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Bolesławiu, ul. Parkowa 60. Jest to schronisko w którym zapewniona jest należyta
i humanitarna opieka.
Koszty przyjęcia bezdomnych zwierząt do schroniska oraz koszty szczepień profilaktycznych,
kastracji, sterylizacji i innych koniecznych zabiegów weterynaryjnych pokrywa Gmina
w ramach podpisanej umowy.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
Opiekę nad wolno żyjącymi kotami sprawuje Gmina, poprzez:
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1. tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,
2.przyznanie karmy, o którą opiekunowie społeczni mogą starać się na podstawie pisemnego
wniosku,
3. zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,
którzy wpisani są do rejestru prowadzonego przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie oraz
wydawanie skierowań na leczenie i sterylizację kotów będących w pieczy karmicieli, na
podstawie ich pisemnego wniosku w ramach zawartych umów z lecznicą dla zwierząt. Koty
poddane zabiegowi kastracji i sterylizacji będą oznakowane przez obcięcie końcówki ucha,
4. ilość wydawanej karmy nie będzie przekraczać 1,0 kg karmy/miesiąc/kota,
5. karma będzie wydawana w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25,
przez Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
6. karmiciel kotów potwierdza odebranie karmy w protokole zdawczo – odbiorczym,
7. koszty opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym pomocy lekarsko-weterynaryjnej
i dokarmiania ponosi Gmina.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt.
Odławianie zwierząt bezdomnych odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Gminę
z firmą: Juko sp. z o.o., mającą swą siedzibę w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 54/40,
posiadającą odpowiednie uprawnienia, która świadczy dla Gminy usługi wyłapywania
bezdomnych zwierząt, transportu i umieszczania zwierząt w schronisku, a także zapewnienia
im w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej.
W godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie zgłoszenia błąkających się
bezdomnych zwierząt można dokonywać w: Straży Miejskiej pod telefonem 413830040 wew.
23, 502636680, Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska - tel. 413830040 wew. 47,
natomiast w godzinach popołudniowych, w weekendy oraz święta pod numerem tel.
502573387 lub w Komendzie Powiatowej Policji. Koszty odławiania zwierząt bezdomnych,
ich transportu i zapewnienia opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt ponosi Gmina.
4. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt wykonuje się obligatoryjną sterylizację
lub kastrację zwierząt przebywających w schronisku. Sterylizacji i kastracji zwierząt
bezdomnych dokonuje lekarz weterynarii na podstawie zawartej przez Gminę umowy z firmą
Juko sp. z o.o., mającą swą siedzibę w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 54/40. Koszty
zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych pokrywa Gmina.
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5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
W ramach programu będą podejmowane działania informacyjne w sposób zwyczajowo
przyjęty (ogłoszenia na BIP, ogłoszenia na tablicy ogłoszeń) mające na celu przekazanie
informacji o zagubionych i znalezionych zwierzętach oraz podjęcie innych przedsięwzięć,
które okażą się niezbędne w trakcie realizacji Programu a będą zmierzały do odnalezienia
nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Poszukiwanie właścicieli jest realizowane
również przez Schronisko w Bolesławiu, poprzez przekazywanie zwierząt przebywających
w schronisku do adopcji, a także poprzez prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do
adopcji na stronie internetowej schroniska.
Ponadto w ramach Programu Gmina będzie realizowała działania edukacyjno-informacyjne
poprzez :
a) edukację w zakresie należytej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego
traktowania
b) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów
c) propagowanie adopcji zwierząt domowych
d) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz
propagowanie zakupu zwierząt domowych w szczególności psów i kotów z legalnych
źródeł
f)

umieszczanie zdjęć i informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt na stronie
gmina@miechow.eu, oraz tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

g) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Miechów do
włączenia w treści programowe w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień
związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych.
6. Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów oraz usypianie ślepych
miotów.
Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do kastracji i sterylizacji zwierząt
domowych oraz usypiania ślepych miotów, którym nie można zapewnić opieki. Proponuje się
w tym temacie prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych. Uśpieniu mogą podlegać
wyłącznie zwierzęta do piątego dnia życia, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości
zapewnienia dla nich właścicieli. W celu ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych
Program zakłada wykonywanie zabiegów sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów,
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a koszty tych zabiegów ponosi Gmina. Decyzję o każdorazowym usypianiu ślepych miotów
podejmuje lekarz weterynarii.
W ramach Programu mieszkańcy Gminy i inne osoby, które zaadoptowały bezdomne zwierzę
z terenu Gminy mogą ubiegać się o jego sterylizację lub kastrację na koszt Gminy, po
podpisaniu zobowiązania do opieki nad bezdomnym zwierzęciem do końca jego życia.
Zabiegom kastracji lub sterylizacji nie będą podlegały zwierzęta w okresie do 14 dni od ich
umieszczenia u nowego opiekuna, z uwagi na możliwość zgłoszenia się dotychczasowego
właściciela lub opiekuna oraz te zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do
wykonania tych zabiegów. Decyzję o wykonaniu zabiegu, z uwagi na stan zdrowia lub wiek
podejmuje lekarz weterynarii. Zwierzęta objęte zabiegiem, będą dostarczane i odbierane
z lecznicy weterynaryjnej przez nowego opiekuna i na jego koszt. Zabiegi wykonywane będą
w Przychodni Weterynaryjnej Ewa i Piotr Nowak, Miechów ul. Konopnickiej 17a, z którą
Gmina ma podpisaną umowę.
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Miechów wskazuje
się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Pojałowice 10, Gmina Miechów. Właściciel
gospodarstwa wyraził zgodę na nieodpłatne zapewnienie opieki zwierzętom w przypadku
umieszczenia ich w gospodarstwie. Koszty związane z zakupem karmy ponosi Gmina.
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt
W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt bezdomnych Gmina powierzyła to zadanie, zawierając stosowną umowę
z firmą - Juko sp. z o.o., mającą swą siedzibę w Zawierciu ul. Piłsudskiego 54/40. Usługi te
są wykonywane przez lekarza weterynarii Marka Wasiaka, właściciela Przychodni
Weterynaryjnej w Bukownie przy ul. Nowej 8a. W przypadku zajścia takich zdarzeń
poszkodowanemu zwierzęciu udzielana jest pomoc całodobowo (czas dojazdu i udzielenia
takiej pomocy nie przekracza 2 godzin).
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9. Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu
praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta
pozostają
W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina Miechów finansuje koszty wykonania
zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów na następujących warunkach:
1. sterylizacja lub kastracja odbywa się na pisemny wniosek właściciela zwierzęcia lub
osoby pod której opieką zwierzę pozostaje
2. wnioskodawcą wymienionym w pkt.1 mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na
terenie Gminy Miechów, które są objęte pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej lub są emerytami, bądź rencistami
3. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku mieszkańca o sfinansowanie zabiegu
sterylizacji lub kastracji zwierzęcia Burmistrz wydaje pisemne skierowanie na zabieg
sterylizacji lub kastracji. Wykonanie zabiegu odbędzie się w terminie do 14 dni od
daty otrzymania skierowania, po upływie tego terminu skierowanie jest nieważne i nie
stanowi podstawy do pokrycia kosztów zabiegu.
4. w ciągu roku kalendarzowego dany mieszkaniec może ubiegać się o przyznanie
dofinansowania zabiegu maksymalnie dla jednego zwierzęcia
5. zabiegi wykonywane będą w Przychodni Weterynaryjnej Ewa i Piotr Nowak,
Miechów ul. Konopnickiej 17a, z którą Gmina ma podpisaną umowę
6.

zabiegi będą wykonywane do wyczerpania środków pieniężnych przez Gminę

7. decyzję w sprawie skierowania podejmuje każdorazowo Burmistrz, od odmowy
skierowania nie przysługuje odwołanie
§ 3. Finansowanie Programu
Na realizację programu Gmina Miechów przeznaczyła w roku 2018 środki finansowe
w wysokości 56 000 zł, (Uchwała Nr XXXV/538/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia
28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok ) w Dziale 900 Rozdział
90013 § 4210 i § 4300, w tym:
1) na działania wymienione w § 2 pkt.1, 3, 4, 8 – 52 000 zł
2) na działania wymienione w § 2 pkt. 2, 7 – 2 000 zł
3) na działania wymienione w § 2 pkt.6, 9 – 4 000 zł
Gmina będzie wydatkować środki finansowe w wysokościach i na zasadach określonych
w umowach zawartych przez Gminę na realizację zadań objętych Programem oraz
w wysokościach wynikających z zaistnienia okoliczności wskazujących na obowiązek
pokrycia przez Gminę wydatków bieżących w ramach zadań Programu, a nie objętych
zawartymi umowami.

