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Poz. 3146
UCHWAŁA NR XLIII/405/2018
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2018 roku
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 11a ust. 1, 2, 4 i 5 w związku
z
art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia
21 sierpnia
1997 r.
o ochronie
zwierząt
(t. j.
Dz. U.
z 2017 r. poz. 1840.)Rada Miasta Bochnia
uchwala
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2018 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/405/2018
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 marca 2018 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
§ 1. Cele programu
Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska
bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz zapewnienie właściwej opieki
bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym
w granicach administracyjnych Gminy Miasta Bochnia.
§ 2. Wykonawcy programu
Program realizowany będzie przez Gminę Miasta Bochnia, Schronisko dla bezdomnych zwierząt, gabinet
weterynaryjny, Komendę Powiatową Policji w Bochni, Straż Miejską
w Bochni, społecznych opiekunów oraz organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których
statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami miasta.
Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wydział
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bochnia.

Gospodarki

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca
w schronisku dla zwierząt
Bezdomne zwierzęta domowe po ich wyłapaniu, umieszczane będą w schronisku
dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Borek 350, 32-765 Rzezawa prowadzonym przez Fundację
Straż Obrony Praw Zwierząt reprezentowaną przez Panią Agnieszkę Szpar Prezesa Zarządu, ul. Bolesława
Chrobrego 3, 32-020 Wieliczka (Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny 12 01 34 02) na podstawie zawartej
z Gminą Miasta Bochnia umowy.
§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami bytującymi na terenie Gminy Miasta Bochnia polegać
będzie na:
1) dokarmianiu sezonowym, tj. od listopada do kwietnia poprzez zakup i wydawanie suchej karmy
społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bochnia;
2) podejmowaniu stosowanych działań w przypadku potrzeby podjęcia leczenia kotów wolno żyjących;
3) kontroli populacji kotów wolno żyjących poprzez:
a) wyłapywanie ich i poddanie zabiegom sterylizacji lub kastracji,
b) usypianie ślepych miotów.
2. Leczenie, wyłapywanie, zabiegi sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepych
miotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 jest prowadzone przez schronisko dla bezdomnych zwierząt,
o którym mowa w § 3.
3. Dokarmianie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 następuje w miejscach uzgodnionych
z zarządami osiedli, a ich sposób urządzenia uzależniony jest od możliwości finansowych Urzędu Miasta
Bochnia.
4. Sposób urządzenia miejsca dokarmiania może być finansowany przez zarządy osiedli, mieszkańców,
społecznych opiekunów na zasadzie uzgodnienia pomiędzy stronami. Koszt urządzenia tych miejsc nie jest
refundowany przez Urząd Miasta Bochnia.
§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt
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1. Odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne, czyli domowe i gospodarskie,
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia
właściciela lub innej osoby pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych Gminy Miasta Bochni ma charakter
stały.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt jest przeprowadzone przez schronisko dla bezdomnych zwierząt,
o którym mowa w § 3.
4. Odławianie następuje na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Straż Miejską
w Bochni, Policję lub Pracownika zamawiającego w terminach podanych w umowie przez podmiot,
o którym mowa w § 3.
5. Odławianie bezdomnych zwierząt następuje przy zapewnieniu humanitarnych
i bezpiecznych środków wyłapywania takich jak: chwytak, siatka, smycz, a więc tych, które nie stanowią
zagrożenia życia i nie powodują cierpienia zwierzęcia.
W sytuacjach, gdy podjęcie uprzednio wymienionych działań jest nieskuteczne można zastosować środki
usypiające.
6. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone we właściwych przepisach.
7. Bezdomne zwierzęta domowe bezpośrednio po odłowieniu będą przewiezione
do schroniska dla zwierząt, o którym mowa w § 3.
8. Bezdomne zwierzęta gospodarskie po odłowieniu będą podlegać przewiezieniu
do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 9.
9. Niezależnie od postanowień ust. 2 w sytuacjach nadzwyczajnych Gmina Miasta Bochnia może
przeprowadzić wyłapywanie okresowe na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt (Dz. U.
z 1998, Nr 116, poz. 753). Postanowienia ust. 6-8 stosuje się odpowiednio.
§ 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
1. Gmina Miasta Bochnia realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację odłowionych zwierząt
bezdomnych w schronisku, o którym mowa w § 3.
2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1 mogą być przeprowadzane tylko przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie poddaje się zwierząt w okresie 15 dni od dnia umieszczenia
w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. Zabiegom tym nie podlegają
także zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania takich zabiegów ze względu na stan
zdrowia lub wiek zwierzęcia.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez schronisko dla bezdomnych
zwierząt, o którym mowa w § 3 oraz przez Gminę Miasta Bochnia.
2. Formy prowadzenia działań: - strona internetowa miasta Bochnia www.bochnia.eu zakładka Miasto po
rozwinięciu zakładki wybieramy „Mieszkaniec” i „Bezdomne zwierzęta”.
§ 8. Usypianie ślepych miotów
1. Usypianie ślepych miotów może zostać wykonane w schronisku, lub na podstawie zlecenia wykonania
tych czynności uprawnionemu lekarzowi weterynarii.
2. W celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu właściciel składa oświadczenie,
że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji.
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§ 9. Zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie
rolnym
Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego znajdującego się w Bochni
przy ul. Bujaka 28, na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę Miasta Bochnia z właścicielem
gospodarstwa, określającym szczegółowo sposób postępowania
z przekazanymi zwierzętami.
§ 10. Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane jest przez Gabinet Weterynaryjny „WET24” dr. Paweł Szpar, Buczków
91, 32-712 Bratucice w związku z podjętą przez Policję bądź Straż Miejską interwencją. Pomoc udzielana
będzie do czasu uzyskania przez zwierzę stanu nie zagrażającego jego życiu, po czym zwierzę zostanie
przekazane do schroniska, o którym mowa w § 3.
§ 11. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym
W ramach programu Gmina Miasta Bochnia, koła łowieckie, stowarzyszenia, gabinety weterynaryjne
oraz organizacje pozarządowe mogą poczynić starania nawiązania współpracy
w zakresie realizacji programu edukacyjnego wśród mieszkańców Gminy, odnoszącego się do
zapobiegania bezdomności zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich
humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
§ 12. Finansowanie programu
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone
w budżecie Gminy Miasta Bochnia Uchwałą Budżetową Rady Miasta Bochnia Nr XL/371/17
z dnia 28 grudnia 2017 r. a sposób ich wydatkowania określono według poniższej tabeli:
L.p

Jednostka realizująca

Środki finansowe zł

Zadania

1

Urząd Miasta Bochnia

240 000,00

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca
w schronisku
opieka nad wolno żyjącymi kotami,
odławianie bezdomnych zwierząt,
obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt
w schronisku
poszukiwanie
zwierząt

właścicieli

dla

bezdomnych

usypianie ślepych miotów
wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

2
Urząd Miasta Bochnia
Razem

10 000,00
250 000,00

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
bezdomnych zwierząt
w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
działania
o charakterze
edukacyjnoinformacyjnym
dokarmianie wolno żyjących kotów
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Przewodniczący Rady Miasta Bochnia
Jan Balicki

