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Poz. 2239
UCHWAŁA NR VII/48/2015
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856)Rada Gminy Mogilany uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mogilany”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/125/12 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie
wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Stokłosa
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Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Mogilany
Nr VII/48/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Mogilany
I. Postanowienia ogólne
1. Celem programu jest:
a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
b) zapobieganie bezdomności psów i kotów,
c) poszukiwanie dotychczasowych i nowych właścicieli zwierząt,
d) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami,
e)

prowadzenie działań
właścicielach zwierząt,

edukacyjnych

w

zakresie

obowiązków

spoczywających

na

f) podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowych postaw i zachowań
w stosunku do zwierząt,
g) promowanie adopcji bezdomnych zwierząt,
2. Realizacja Programu polegała będzie w szczególności na:
a) przyjmowaniu przez Urząd Gminy zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, a poza
godzinami pracy urzędu przez Komisariat Policji w Świątnikach Górnych,
b) umieszczeniu bezdomnych zwierząt w schronisku, z którym Gmina zawarła umowę,
c) zapewnieniu opieki wolno żyjącym kotom i dokarmianiu ich w razie potrzeby,
d) odławianiu bezdomnych zwierząt za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie
stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia odławianych zwierząt oraz nie będzie zadawał
im cierpienia,
e) wykonywaniu zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt,
f) prowadzeniu działań mających na celu poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych
zwierząt,
g) usypianiu ślepych miotów,
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h) wskazywaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
i) udzielaniu pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych i zapewnieniu im całodobowej opieki.
II. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca schronisku
1. W celu zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym ustala się zasady i warunki odławiania tych
zwierząt z terenu Gminy Mogilany i umieszczania w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Przy
czym przez pojęcie „zwierzęta bezdomne” rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie,
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mogilany odbywać się będzie stale,

w
miarę potrzeb na całym obszarze Gminy lub jej części w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń
o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących
zagrożenie bezpieczeństwa, po ustaleniu miejsca przebywania zwierzęcia.

3. Decyzję o przeprowadzeniu akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt i jej terminie
podejmuje Wójt Gminy Mogilany w przypadku pojawienia się bezdomnych zwierząt.
4. Przed przeprowadzeniem akcji, o której mowa w pkt. 3, co najmniej 21 dni przed
planowanym jej terminem, zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, informacja o:
a) gatunku wyłapywanych zwierząt,
b) terminie akcji,
c) terenie, na którym odbędzie się wyłapywanie zwierząt,
d) adresie schroniska, w którym zostaną umieszczone zwierzęta,
e) nazwie podmiotu, któremu zostało zlecone przeprowadzenie akcji.
5) Odławianie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie w drodze zlecenia tej czynności
podmiotowi prowadzącemu schronisko dla bezdomnych zwierząt: PLAMA Jan Michalski,
Racławice 91, 32-222 Racławice. Umowa z wykonawcą określa dokładne zasady i warunki
humanitarnego postępowania przez ten podmiot ze zwierzętami w czasie ich wyłapywania
i przewozu, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.
poz. 856) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia
1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. z 1998 r., Nr.
116, poz. 753).
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6) Działania w zakresie wyłapywania zwierząt, a w szczególności psów obejmują:
- przeprowadzenie wyłapywania przez podmiot, z którym została zawarta umowa,
- przewiezienie i umieszczenie zwierząt w schronisku,
- zapewnienie, w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej przez podmiot, z którym została
zawarta umowa,
- podmiot, z którym została zawarta umowa zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji
wyłapanych zwierząt,
-

zwierzęta bezdomne
do schroniska,

po

wyłapaniu

powinny

zostać

niezwłocznie

przewiezione

- zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka, zostanie odłowione i przekazane
na obserwację weterynaryjną, zgodnie z zaleceniem właściwego Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
2. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Racławicach, prowadzonym przez P. Jana Michalskiego, PLAMA Jan Michalski, Racławice
91, 32-222 Racławice. Poprzez zawarcie umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Umowa ta określa dokładne zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczególności: przepisami ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, (Dz. U. z 2013 r. poz.856.) i przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
a) zwierzęta umieszczone w schronisku powinny być przetrzymywane przez pewien okres
w oczekiwaniu na właściciela, po tym okresie mogą być przekazane nowemu właścicielowi na
określonych zasadach obowiązujących w schronisku,
b) zwierzęta odłowione z terenu gminy Mogilany i umieszczone w schronisku podlegają
obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji.
III. Zapobieganie bezdomności psów i kotów
1. Zabiegowi sterylizacji lub kastracji na koszt Gminy, oprócz zwierząt umieszczonych
w schronisku, będą podlegały również bezdomne zwierzęta, które zostały przygarnięte przez
nowych opiekunów.
2. W uzasadnionych przypadkach w celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt wykonywane
będą zabiegi uśpienia ślepych miotów psów i kotów bezpańskich.
Określa się następujące zasady zabiegów:
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- uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości
zapewnienia dla nich właścicieli,
- zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii.
3. Gmina pokrywa koszty zabiegów sterylizacji, kastracji bezdomnych zwierząt i zabiegów
uśpienia ślepych miotów bezdomnych psów i kotów zgodnie z warunkami określonymi
w umowie z lekarzem weterynarii.
IV. Poszukiwanie dotychczasowych i nowych właścicieli zwierząt
1. Bezdomność psów i kotów likwidowana jest również przez poszukiwanie dotychczasowych
i nowych właścicieli zwierząt.
a) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku, powierza się
podmiotowi, wyłonionemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w celu realizacji
zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i wyłapywania bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Mogilany, na zasadach określonych w umowie,
b) gmina prowadzić będzie poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez
umieszczanie informacji i zdjęć dotyczących bezdomnych zwierząt na stronie internetowej
Urzędu Gminy Mogilany oraz na tablicach ogłoszeń, zamieszczanie informacji w lokalnej prasie
zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami. Poszukiwanie właścicieli dla
bezdomnych zwierząt prowadzone będzie również poprzez współpracę z organizacjami
społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
V. Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami
W ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt
realizowana jest opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, w szczególności w
okresie zimy. Dokarmianie przeprowadzane będzie przez społecznych opiekunów, którym
będzie wydawana karma przeznaczona dla kotów wolno żyjących.
VI. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Ustala się, że zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane jest przez Gabinet Weterynaryjny KANDO, Lek. Wet.
Karolina Miechowska, ul. Parkowa 12, 32-031 Mogilany, w ramach uproszczonego zapytania
ofertowego.
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VII. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich.
W przypadkach potrzeby zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zwierzęta te będą
umieszczane w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Konary 40,
32-031 Mogilany, w ramach umowy o współpracy zawartej z gminą Mogilany.
VIII. Działania edukacyjne
Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie wiedzy mieszkańców
w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących psy i koty, a także
przeciwdziałanie nabywania zwierzęcia bez przeprowadzenia analizy możliwości zapewnienia
mu odpowiedniej opieki. Działania te mogą być realizowane poprzez ulotki, plakaty, informacje
na stronie internetowej Urzędu Gminy Mogilany i w prasie lokalnej.
IX. Promowanie adopcji bezdomnych zwierząt
1. Gmina pokrywa koszty niezbędnych zabiegów weterynaryjnych, leczenia, szczepień,
a
także zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów, które po przeprowadzeniu
zabiegów trafią do adopcji.
2. Zabiegi określone w rozdziale IX, pkt 1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, na zlecenie
gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, gmina pokrywa 100% kosztów
zabiegów na podstawie wystawionego rachunku.
3. Osoba adoptująca bezdomnego psa lub kota podpisuje umowę adopcji, zawierającą między
innymi zobowiązanie humanitarnego traktowania zwierzęcia, zgodnie z ustawą o ochronie
zwierząt.
X. Postanowienia końcowe
Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Mogilany w 2015 r.
Gmina Mogilany zapewniła w budżecie na realizację programu kwotę 75 000,00 zł
w tym na:
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utrzymywanie w schronisku – 55 000,00 zł.
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, promowanie adopcji bezdomnych
zwierząt, (usługi weterynaryjne, zakup karmy), zapewnienie miejsca dla zwierząt
gospodarskich – łącznie 20 000,00 zł.

