UCHWAŁA NR V/19/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Międzylesie w roku 2015.
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 ze zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.),
po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku, organizacji społecznych, których statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy
Międzylesie - Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Międzylesie w roku 2015, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązujacą od 1 stycznia 2015 r. i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Załącznik do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 27 lutego 2015 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Międzylesie w roku 2015.
§ 1. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Międzylesie,
zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, zapobieganie ich bezdomności, zapewnienie opieki i sposobu
dalszego z nimi postępowania.
§ 2. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Międzylesie ma charakter stały.
2. Zwierzęta odławiane będą po uprzednim stwierdzeniu przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie, że pozostają one bez opieki, swobodnie przemieszczają się, stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
3. Odławianiem objęte będą zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, jeżeli nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką
trwale dotąd przebywały.
4. W przypadku zwierząt gospodarskich dopuszcza się czasowe przekazanie bezdomnego zwierzęcia,
gospodarstwu rolnemu Pana Franciszka Kapłan, wieś Długopole Górne 62, posiadającemu odpowiednie warunki
do ich przetrzymywania.
§ 3. 1.Odławianie bezdomnych zwierząt będzie dokonywać podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorca
prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami
wymaganymi prawem.
2. Wyłapywane zwierzęta umieszczane będą w schronisku.
3. W ramach zawartej umowy schronisko zobowiązane będzie do:
a) prowadzenia sterylizacji lub kastracji przejętych zwierząt, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją
przeciwskazania.
b) poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
będzie realizowane poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii.
5. Usypianie ślepych miotów dokonywane będzie jedynie w uzasadnionych sytuacjach, przez lekarza
weterynarii.
6. Czynności wymienione w § 3 ust. 1, 2 , 3, 4, 5 wykonywane będą przez uprawniony podmiot na podstawie,
każdorazowo zawartej z gminą Międzylesie, umowy.
§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie poprzez:
a) dokarmianie kotów w razie zaistnienia takiej potrzeby,
b) finansowanie leczenia w ramach umowy zawartej z zakładem leczniczym dla zwierząt.
§ 5. Informacje dotyczące działań gminy zmierzających do adopcji bezdomnych zwierząt, odłowionych
zwierząt, miejscu ich przetrzymywania, podlegają publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie
Międzylesie.
§ 6. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone będą w budżecie gminy
Międzylesie na 2015 r. w wysokości 16.000 zł. Środki te wydatkowane będą w następujący sposób:
- 10.000 złotych na odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku.

Id: ZXICG-FXUUZ-EQEUG-XQDXO-WJZPB. Uchwalony

Strona 1

- 6.000 złotych na pozostałe zadania objęte Programem.
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