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Poz. 426
UCHWAŁA NR XLVI/435/18
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017.1840 t. j. z dnia
2017.10.04) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta i gminy Międzyrzecz stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Maria Kijak
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Załącznik
do uchwały Nr XLVI/435/18
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 13 lutego 2018r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta i gminy Międzyrzecz na 2018 rok
§ 1. Wprowadzenie.
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
i gminy Międzyrzecz, zwany w dalszej części Programem, jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt.
2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 2018 w ramach
programu wraz ze wskazaniem realizujących je podmiotów.
3. W programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017.1840 t. j. z dnia 2017.10.04) oraz wnioskami
wynikającymi z działań podejmowanych do tej pory w zakresie dotyczącym bezdomnych zwierząt na terenie
miasta i gminy.
4. Program dotyczy zwierząt bezdomnych w obszarze gminy Międzyrzecz, tj. zwierząt domowych lub
gospodarskich, 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.
§ 2. Cele Programu. Celem wprowadzenia Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt,
w szczególności przez:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;
2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
3) poszukiwanie nowych właścicieli;
4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt i zapobieganie zwiększeniu się populacji zwierząt
bezdomnych przez kastrację i sterylizację psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów tych zwierząt;
5) edukacja mieszkańców gminy Międzyrzecz w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt i ochrony
zwierząt, w tym humanitarnego traktowania zwierząt.
§ 3. Zadania w ramach programu. W ramach Programu Gmina Międzyrzecz realizuje następujące zadania:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sterylizacje i kastrację;
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;
9) edukację w zakresie ochrony zwierząt, w tym trwałego oznakowania (zaczipowania) psów zlecone
organizacjom pozarządowym.
§ 4. Wykonawcy programu.
1. Program realizuje Gmina Międzyrzecz i podmioty, którym zleciła odławianie bezdomnych zwierząt, ich
leczenie, zapewnienie im miejsca w schronisku albo w gospodarstwach rolnych i przy współpracy z Policją,
Państwową Strażą Pożarną oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
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2. Zadania te bezpośrednio realizuje Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
(tel. 95 7426977, 95 74269 85, 95 7426942). Ponadto wszelkie informacje zamieszczane będą na stronie
internetowej: www.miedzyrzecz.pl.
§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
1) Schronisko przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu miasta i gminy
Międzyrzecz;
2) Opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta i gminy Międzyrzecz zapewnia
firma prowadzona przez lek. wet. Zenon Jażdżewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VETZOO Serwis z siedzibą w Trzciance.
§ 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami.
1. Przewiduje się powierzenie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, organizacjom
pozarządowym, do których statutowych zadań należy opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ochrona zwierząt
w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.
z 2016r., poz. 1817).
2. Wykonywanie weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych w zakresie sterylizacji lub kastracji kotów
zapewnia w drodze umowy: lek. wet. Wiktor Ratajczak prowadzący firmę ,,VIKRAVET’’ Przychodnia
Weterynaryjna Wiktor Ratajczak ul. Konstytucji 3 Maja 38, 66 – 300 Międzyrzecz.
§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt.
1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzęta dotąd pozostawały.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie gminy Międzyrzecz podlegają bieżącemu odławianiu, w zależności od
przyjętych zgłoszeń. Zgłoszenia od mieszkańców o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Wydział Gospodarki
Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który
nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im
cierpienia.
4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.
5. Odłowione zwierzęta bezdomne podlegają przewiezieniu do schroniska.
6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.
7. Realizację obowiązku odławiania bezdomnych zwierząt w drodze umowy powierzono firmie
prowadzonej przez lek. wet. Zenon Jażdżewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VET-ZOO
Serwis z siedzibą w Trzciance, który w zakresie swej działalności zajmuje się odławianiem bezdomnych
zwierząt i spełnia warunki określone w ust. 3 i 4.
8. O każdym przypadku odłowienia bezdomnego zwierzęcia, podawany będzie niezwłocznie komunikat na
stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.miedzyrzecz.pl
§ 8. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
1. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt powierza się:
1) odławianie na bieżąco bezdomnych zwierząt, które znajdują się na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
przez uprawniony i przygotowany do tego podmiot (w roku 2018 jest to firma prowadzona przez lek. wet.
Zenon Jażdżewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VET-ZOO Serwis z siedzibą w Trzciance);
2) sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku;
3) usypianie ślepych miotów (przeprowadzane będzie przez firmę lek. wet. Zenona Jażdżewskiego,
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VET-ZOO Sewis z siedzibą w Trzciance).
2. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają:
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1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się
właściciela lub opiekuna;
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia
lub wiek.
3. Zabiegi wymienione w ust. 1 pkt. 2 i 3 wykonywane są zgodnie z Regulaminem schroniska i może ich
dokonać tylko lekarz weterynarii.
4. Ponadto, Gmina częściowo realizuje to zadanie poprzez prowadzenie akcji zachęcających właścicieli
psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.
§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
1. Zwierzęta przebywające w schronisku, po odbyciu piętnastodniowej kwarantanny i poddaniu ich
niezbędnym zabiegom lekarsko – weterynaryjnym, mogą być przeznaczone do adopcji.
2. Adoptować zwierzę ze schroniska może tylko osoba pełnoletnia po podpisaniu umowy adopcyjnej.
3. Akcje adopcyjne i podpisywanie umów adopcyjnych prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt pod
nazwą VET-ZOO Serwis z siedzibą w Trzciance.
§ 10. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanych gospodarstwach rolnych.
1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, takich jak: bydło, świnie, konie, ptactwo
hodowlane i drobne zwierzęta gospodarskie wskazywane będą, w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii, pomieszczenia w gospodarstwach:
1) w których nie ma przeciwwskazań ze względu na choroby zakaźne zwierząt;
2) nie są utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie;
3) są zapewnione minimalne warunki wymagane dla zwierząt gospodarskich odpowiednio do gatunku.
2. Wymagania określone w ust. 1 dotyczą również pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich odebranych
posiadaczowi ze względu na znęcanie się.
3. Po odłowieniu bezdomnych zwierząt gospodarskich będą niezwłocznie podejmowane działania w celu
ustalenia ich właściciela, w tym poprzez współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Policją.
4. Uwzględniając wymogi określone w ust. 1 na miejsce do przyjmowania zwierząt gospodarskich
wskazuje się gospodarstwo rolne położone w Świętym Wojciechu 8A.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt. Całodobowa opieka weterynaryjna, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na
terenie miasta i gminy Międzyrzecz, realizowana będzie przez lek. wet. Wiktora Ratajczaka, prowadzącego
firmę pod nazwą: „VIKRAVET” PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA ul. Konstytucji 3 Maja 38
w Międzyrzeczu, któremu Gmina zleciła świadczenie takiej opieki. Informacje i zawiadomienia o potrzebie
objęcia opieką weterynaryjną zwierząt, które poszkodowane zostały w wyniku zdarzeń drogowych, podane
będą na stronie internetowej tut. Urzędu, tj. bip.miedzyrzecz.pl.
§ 12. Edukacja w zakresie ochrony zwierząt. W ramach Programu, w formie pogadanek w szkołach, Gmina
Międzyrzecz prowadzić będzie działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami
i humanitarnego ich traktowania, w tym:
1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;
2) uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia,
posiadania zwierzęcia.
§ 13. Koszty realizacji zadań oraz sposób wydatkowania tych środków. Kwota przewidziana w budżecie
Gminy Międzyrzecz w roku 2018 r. na zadanie to: 230.000,00 zł. Kwota ta została podzielona w następujący
sposób:
1) utrzymanie zwierząt przekazanych do schroniska do 31.12.2017r. – 130.000,00 zł;
2) realizowane w 2018 r. odławianie bezdomnych zwierząt i utrzymanie ich w schronisku – 83.000,00 zł;
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3) dokarmianie bezdomnych kotów – 5.000,00 zł;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych – 2.000,00 zł;
5) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 2.000,00 zł;
6) sterylizacja i kastracja kotów – 8.000,00 zł.

