UCHWAŁA NR VI/16/15
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 20 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r., poz. 594, t.j. z późn. zm.) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz.856, t.j) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie w 2015 roku w brzmieniu
określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

Załącznik do Uchwały Nr VI/16/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2015 roku
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie w 2015 roku
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych
w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r.
poz. 856 t.j.) przebywających na terenie Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie,
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie,
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie,
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 t.j.)
5) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć 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 trwale dotąd
pozostawały,
6) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie
przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,
utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
7) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące na
wolności w warunkach niezależnych od człowieka,
8) programie – należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Wysokie
Mazowieckie w 2015 roku.
9) schronisku – należy rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez
Zygmunta Dworakowskiego w miejscowości Radysy 13, 12-230 Biała Piska
10) lekarzu weterynarii – należy rozumieć Lecznicę dla zwierząt Tadeusz Maciąg,
ul. Główna 58, 18-210 Szepietowo
Rozdział 2.
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku
§ 3. Na terenie Miasta odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały –w
odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt,
w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa,
§ 4. 1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych
w obrębie Miasta, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, będzie
przyjmowała wskazana przez Burmistrza komórka organizacyjna, która podejmie działania
zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt.
2. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa
w ust.1,zostaną podjęte działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia
w schronisku dla zwierząt.
§ 5. 1. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący schronisko dla
zwierząt lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
spełniającego wymagania określone w obowiązujących przepisach, na podstawie

podpisanego porozumienia lub umowy zawartej z Miastem w przedmiocie
przeprowadzenia wyłapywania zwierząt bezdomnych.
2. Odłowione zwierzęta zostaną przewiezione i umieszczone w schronisku dla zwierząt,
prowadzonym przez podmiot, z którym zostało zawarte porozumienie bądź umowa
w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
§ 6. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności
do zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Miasto kosztów związanych
z odłowieniem, opieką weterynaryjną, przewiezieniem i umieszczeniem zwierzęcia
w schronisku.
§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Miasto poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu miasta do schroniska.
2) Schronisko, do którego trafiły bezdomne zwierzęta z terenu miasta, poprzez
prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawanie do
adopcji zainteresowanym osobom, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania
Rozdział 3.
Obligatoryjna kastracja lub sterylizacja w schroniskach dla zwierząt
§ 8. 1 Zwierzęta umieszczone w schronisku zostaną poddane obligatoryjnemu zabiegowi
sterylizacji lub kastracji, chyba że wykonanie takiego zabiegu nie będzie wskazane ze
względu na stan zdrowia zwierzęcia.
2. Zabieg sterylizacji lub kastracji może być dokonany wyłącznie przez lekarza
weterynarii.
Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 9. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi realizuje wskazana przez Burmistrza Miasta
komórka organizacyjna poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewnianie wody pitnej w miejscach ich
przebywania,
3) w miarę możliwości zapewnianie miejsca schronienia, w szczególności na okres
zimowy.
§ 10. 1 W przypadku wystąpienia kotów wolno żyjących Miasto podejmie opiekę nad
tymi zwierzętami realizując w/w zadania.
Rozdział 5.
Usypianie ślepych miotów
§ 11. 1. Miasto pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów lub kotów
bezdomnych oraz psów lub kotów będących własnością osób zamieszkujących na terenie
Miasta.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1 :
1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma
możliwości zapewnienia dla nich właścicieli,
2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt 1 przeprowadza wyłącznie lekarz
weterynarii, z którym Miasto zawarło umowę na świadczenie usługi usypiania ślepych
miotów psów i kotów.
Rozdział 6.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
§ 12. Burmistrz Miasta wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnienia opieki

zwierzętom gospodarskim czasowo odebranym właścicielom lub opiekunom na podstawie
decyzji Burmistrza.
Rozdział 7.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt
§ 13. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom w
przypadkach zdarzeń drogowych z ich udziałem Miasto realizuje w drodze umowy
zawartej z lekarzem weterynarii.
Rozdział 8.
Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami
§ 14. Miasto może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
instytucjami, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki
nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji
zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 9.
Finansowanie Programu
§ 15. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone
są w budżecie Miasta w wysokości 20 000,00 zł.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1, wydatkowane będą poprzez zlecanie :
1) zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia
2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 roku,
poz.1118 – z późn.zm.),
2) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.).
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