UCHWAŁA NR VI/57/19
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na 2019
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018r.poz.994,poz. 1000, poz 1349,poz.1432 i poz.2500) oraz art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r, poz.122) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Mogilno w 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko -Pomorskiego .

Przewodniczący Rady
Paweł Molenda
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Załącznik do uchwały Nr VI/57/19
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 13 marca 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Mogilno w 2019 roku
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Mogilno ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2019r. poz. 122, przebywających na terenie Gminy Mogilno.
§ 2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019
poz. 122.);
2) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mogilno w 2019 r.;
3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Mogilno.
Rozdział 2.
Cel i zadania programu
§ 3. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad
art. 4 pkt 16 ustawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

zwierzętami

bezdomnymi

w rozumieniu

§ 4. 1. Funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach niniejszego Programu pełni Burmistrz
Mogilna.
2. Wykonawcami Programu są:
1) Gmina Mogilno;
2) Straż Miejska w Mogilnie;
3) lekarze weterynarii, z którymi Gmina posiada podpisaną stosowną umowę;
4) schronisko dla zwierząt, na podstawie podpisanej z Gminą umowy;
5) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt, we współpracy z organami Gminy;
6) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 5. Na terenie Gminy Mogilno odławianie bezdomnych zwierząt będzie następowało na podstawie
zgłoszeń dotyczących zwierząt pozostawionych bez opieki.
§ 6. 1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie Gminy, co do
których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie Straż Miejska w Mogilnie, która
podejmie niezwłocznie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt.
2. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna, zwierzęta po odłowieniu zostają umieszczone
w miejscu zatrzymań, na okres nie dłuższy niż 7 dni od dnia ich umieszczenia.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mogilno realizuje, Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej s. z o.o., na podstawie zawartej z Gminą umowy na świadczenie usług wyłapywania
oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami w miejscu zatrzymań.
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4. Miejsce zatrzymań, zatwierdzone przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii
znajduje się na terenie siedziby Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
przy ul. Witosa 6
5. W miejscu zatrzymań zwierząt wyodrębnia się pomieszczenia przeznaczone do:
1) utrzymywania zwierząt – odpowiedniej wielkości kojce;
2) miejsce do przechowywania karmy;
3) miejsce do przechowywania środków dezynfekcyjnych;
4) miejsce do prac administracyjno- biurowych, w tym przechowywania dokumentacji.
6. Jezeli po upływie siedmiu dni od przyjęcia zwierzęcia w miejscu zatrzymań nie zgłosi się jego właściciel
lub opiekun, pracownik Urzędu Miejskiego zawiadamia Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Longin
Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne
z siedzibą w Łodzi i filią w o konieczności przejęcia zwierzęcia z miejsca zatrzymań i umieszczenia go
w schronisku dla zwierząt.
§ 7. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która wykaże przysługujące jej prawo do zwierzęcia.
Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 8. 1. Koty wolno żyjące nie są odławiane na zasadach określonych w rozdziale 3 niniejszego Programu,
ale są objęte opieką na zasadach, o których mowa w rozdziałach 4-7 i rozdziale 9 Programu.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) zapewnienie regularnego dokarmiania suchą karmą w przypadku obfitych opadów śniegu i niskich
temperatur powietrza oraz zapewnienie kotom wody pitnej w miejscach przebywania, na zasadach
współpracy ze społecznymi opiekunami (karmicielami) kotów, w szczególności poprzez zakup
i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów;
3) przyjmowanie zgłoszeń przez pracowników Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Mogilnie oraz przez Straż Miejską w Mogilnie o zauważonych chorych lub rannych
zwierzętach;
4) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym lub chorym przez lekarza weterynarii
z Przychodni Weterynaryjnej „Cztery Łapy”, przy ul. Jagiellońskiej 27 w Inowrocławiu, na podstawie
zawartej przez Gminę umowy.
3. W celu kontroli
oraz kastracji zwierząt.

populacji

kotów

wolno

żyjących

Gmina

finansuje

zabiegi

sterylizacji

4. Wyznaczony przez Burmistrza Mogilna pracownik Urzędu Miejskiego w Mogilnie wydaje społecznemu
opiekunowi (karmicielowi) skierowania na:
1) wykonanie badanie oraz leczenie kotów wolno żyjących;
2) przeprowadzenie zabiegu sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących;
do realizacji w ramach praktyki weterynaryjnej lekarza, z którym Gmina zawarła
w Gabinecie Weterynaryjnym przy ul. Jodłowej 2 w Mogilnie.

umowę,

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§ 9. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizować będą:
1) poprzez obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt bezdomnych:
a) schronisko dla zwierząt - poprzez przygotowanie zwierząt przyjętych do schroniska do sterylizacji lub
kastracji oraz zapewnienie im opieki weterynaryjnej przed i po zabiegu,
b) zakład leczniczy dla zwierząt, z którym schronisko dla zwierząt posiada umowę na zapewnienie opieki
weterynaryjnej, poprzez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt przyjętych do
schroniska;
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2) Burmistrz Mogilna poprzez organizowanie edukacji mieszkańców Gminy w zakresie ochrony zwierząt
przed bezdomnością, w szczególności poprzez rozpowszechnianie materiałów i ulotek promujących
odpowiedzialną, właściwą opiekę nad zwierzętami i propagowanie sterylizacji oraz kastracji zwierząt.
2. Zabiegowi sterylizacji nie podlegają zwierzęta w okresie pierwszych 30 dni od ich umieszczenia
w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 10. . Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
1) współpracę z organizacjami społecznymi, lekarzami weterynarii oraz schroniskami dla zwierząt
w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt;
2) współpracę ze społecznymi opiekunami do czasu znalezienia nowego właściciela poprzez zakup
i wydawanie karmy;
3) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska.
Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów
§ 11. 1. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów bezdomnych psów lub wolno żyjących kotów na
terenie Gminy.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe;
2) zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie zakład leczniczy dla zwierząt, z którym Gmina
umowę na świadczenie usług usypiania ślepych miotów – Przychodnia
„Cztery Łapy”, przy ul. Jagiellońskiej 27 w Inowrocławiu;
3) zapłatę
za
wykonany
zabieg
otrzymuje
bezpośrednio
z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w pkt 2.

zakład

posiada
Weterynaryjna

leczniczy,

zgodnie

3. Zwierzę usypiane musi być traktowane w sposób humanitarny, a przed podaniem dożylnego środka
usypiającego wymagane jest podanie narkozy.
Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 12. 1. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy zapewnia gospodarstwo rolne
prowadzone przez Fundację Powiatu Mogileńskiego w Bielicach, spełniające wymagania dotyczące
odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym minimalnych norm powierzchni,
określonych
w obowiązujących
w tym
zakresie
przepisach,
w szczególności
w ustawie
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1967 z późn.zm. ).
2. Szczegółowy sposób wykonywania opieki nad zwierzętami gospodarskimi określa porozumienie zawarte
pomiędzy Gminą a Fundacją Powiatu Mogileńskiego.
Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowychz udziałem zwierząt
§ 13. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt Gmina realizuje w ramach zawartej w tym zakresie umowy z lekarzem weterynarii,
zapewniającym gotowość świadczenia opieki w ramach stałego dyżuru w Przychodni Weterynaryjnej „Cztery
Łapy przy ul. Jagiellońskiej 27 w Inowrocławiu.
2. Dane kontaktowe lekarza weterynarii świadczącego całodobową opiekę weterynaryjną
w przypadku zdarzeń drogowych będą umieszczone na stronie internetowej www..mogilno.pl oraz przekazane
Straży Miejskiej w Mogilnie, Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie, Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży
Pożarnej
w Mogilnie
i Powiatowemu
Inspektoratowi
Weterynarii
w Mogilnie a także organizacjom, których celem statutowym jest ochrona zwierząt na obszarze Gminy.
Rozdział 10
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Finansowanie Programu
§ 14. .Koszty realizacji zadań przewidzianych programem ponosi Gmina zabezpieczając w uchwale
budżetowej środki w wysokości 166 000 złotych, z przeznaczeniem na :
1) utrzymanie zwierząt w miejscu zatrzymania – 10.000zł;
2) utrzymanie psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 150.000 zł;
3) usługi weterynaryjne, w tym opiekę weterynaryjną nad wolno żyjącymi rannymi lub chorymi kotami,
usypianie ślepych miotów oraz opiekę nad zwierzętami rannymi w wyniku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, wraz z kosztami dyżuru lekarza weterynarii na wypadek wystąpienia w/w zdarzeń – 8.000 zł;
4) zabiegi kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów na terenie miasta Mogilna – 1.000 zł :
5) zimowe dokarmianie bezdomnych kotów na terenie miasta Mogilna – 3.000 zł;
6) opłatę za gotowość do przyjęcia zwierząt przez Gospodarstwo Rolne Bielice – 2.000 zł;
7) utrzymanie zwierząt w Gospodarstwie Rolnym Bielice - 2.000 zł.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr VI/57/19
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mogilno w 2019 roku

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.w.),
rada gminy została zobowiązana do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca,
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi
to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego
z art. 11 ust. 1 w.w. ustawy.
W związku z tym zaszła konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie przyjęcia
gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Mogilno w 2019 roku
Przygotowany program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
Zgodnie z art. 11 a ust. 7 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, projekt
programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mogilnie,
Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ ,,Animals’ w Bydgoszczy i zarządcom
obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Mogilno.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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