UCHWAŁA Nr XXXVII/252/2014
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Młynary na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2013 roku Poz. 594, zm. Poz 645, Poz. 1318) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2013 roku Poz. 856) uchwala się:
§1
Przyjmuje się „PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY
na 2014 rok” stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Boll

Załącznik do Uchwały Nr
XXXVII/252/2014
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 27 marca 2014.roku

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIU
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY
na 2014 rok
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w tym szczególności do psów i kotów
przybywających w granicach administracyjnych miasta i gminy Młynary.
§2
Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć miasto i gminę Młynary;
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Młynary;
3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst
jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);
4) Właściciel – osoba będąca mieszkańcem miasta i gminy Młynary, posiadająca zwierzę lub zwierzęta,
o których mowa w niniejszej uchwale.
§3
Celem niniejszej uchwały jest:
1) zapobieganie bezdomności psów i kotów;
2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu bezdomnych zwierząt;
3) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt
domowych,
4) promowanie prawidłowych postaw w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
Rozdział II
Zapobieganie bezdomności zwierząt
§4
Zwierzęta przekazane do schroniska dla zwierząt w Tczewie zostaną poddane sterylizacji lub kastracji, na
koszt gminy w ramach wynagrodzenia za przyjęcie 1 psa do schroniska, jego utrzymanie oraz przygotowanie
zwierzęcia do adopcji.
§5
1.
2.

Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia miotów.
Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia
dla nich właścicieli,
2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 pkt 1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii,
któremu Gmina zleciła wykonanie usługi uśpienia ślepego miotu,
3) Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie
z warunkami określonymi w zleceniu.
§6
1.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:
1) odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzona będzie przez Zakład Oczyszczania
Miasta w w Młynarach oraz pomocniczo z udziałem organizacji społecznych zajmujących się ochroną,
opieką nad zwierzętami,
2) odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie za pomocą specjalistycznego
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im
cierpienia,
3) odłowione zwierzęta będą niezwłocznie transportowane do schroniska,
4) zapewnienie w schronisku opieki dla zwierząt bezdomnych,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, będą realizowane przez Lecznice dla Zwierząt: w Milejewie i w Pasłęku ul. Dworcowa 24,
6) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przekazanych do schronisk, powierza się
jednostkom, organizacjom prowadzącym je,
7) Gmina na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy Młynary www.mlynary.pl , będzie zamieszczać
informacje o zwierzętach, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości
ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przybywały,
8) Gmina będzie prowadzić akcje adopcyjne bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu gminy, poprzez
zamieszczanie na stronie internetowej www.mlynary.pl informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt
wraz ze zdjęciami oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.
9) dla mieszkańca gminy w ramach dobrowolnej adopcji bezdomnego psa (suki) przeprowadzonej przez
gminę umożliwi styrylizację adoptowanego zwierzęcia na koszt gminy,
10) mieszkaniec gminy, który podejmie się adopcji psa, przeprowadzonej przez gminę lub przez
schronisko dla zwierząt, z którym gmina podpisze umowę na przekazanie pod opiekę psa, zostanie
zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty za posiadanie psa na okres 3 lat,
11) w przypadku stwierdzenia na terenie gminy skupisk kotów wolno żyjących, rozpocznie się ich
monitoring w celu zapewnienia im opieki i dokarmiania.
2. Zapewnienie opieki nad zwierzętami gospodarskimi będzie realizowane poprzez przekazanie ich dla osób
prowadzących gospodarstwa rolne, które zgodziły się na objęcie nad nimi opieki i odpowiedzialności oraz
prowadzi w swoim gospodarstwie chów gatunku przekazywanego tj. gospodarstwo rolne w Kurowie
Braniewskim 7 i Sokolniku 7.
Rozdział III
Postanowienia końcowe
§7
Wysokość środków na realizację niniejszego programu określa Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach
dotycząca budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 13 339,00 zł.

