
                                                                                  

UCHWAŁA NR XXXVII/206/2014
RADY GMINY W MICHOWIE

z dnia 19 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michów w 2014 roku .

             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, z późn. zm.) i art. 11a 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 
856 z póz. zm) Rada Gminy w Michowie uchwala, co następuje: 

                                                      § 1.

            Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michów w 2014 roku  
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

                                                      § 2.

Traci moc uchwała  Nr XXXIV/194/2014 Rady Gminy Michów  z dnia 28 
stycznia 2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Michów w 2014 r.                                                      

                                                    § 3. 

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michów. 

                                                      § 3. 

          Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia .

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                         Krystyna  Ścibiorska



Załącznik do uchwały nr
XXXVII/206/2014

Rady Gminy w Michowie
z dnia 19 marca 2014r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie gminy Michów w 2014 roku

WPROWADZENIE

                                                                     § 1 

1. Realizatorami programu są : 
1) . Gmina Michów, 

2).Firma DASH Urszula Konstanta- Kurowska,   

 2. W celu realizacji programu organy wymienione w § 1 ust. 1 współpracują z : 

1) Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lubartowie, 

2) Organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

3) Lekarzami weterynarii,                                                                      

4) Policją, 

5) Ochotniczą Strażą Pożarną, 

6) Kołami łowieckimi dzierżawiących tereny położone na obszarze gminy Michów

 

                                                                      § 2

Cele i zadania programu.

1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Michów oraz 
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe programu to:
1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Michów
2) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie
3) Odławianie bezdomnych zwierząt
4) Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje i kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów
5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
6) Usypianie ślepych miotów
7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich.
8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej przypadkach zdarzeń drogowych        

z udziałem zwierząt



§ 3

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 
 
1. Gmina Michów   zapewnia miejsce  w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez 
Fundację ,,Centrum Ochrony Środowiska” Pożytku Publicznego z siedzibą w Nasielsku przy 
ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk reprezentowana przez Krzysztofa Łukaszewicza. 

                                            
§ 4

Opieka nad kotami wolno żyjącymi 

 Problem bezdomnych kotów na terenie naszej gminy praktycznie nie występuje .  
W razie wystąpienia problemu Gmina Michów zapewni dokarmianie oraz dostęp do wody 
pitnej do miejsc, w których przebywają koty.

§ 5

Odławianie bezdomnych zwierząt 

1.  Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Michów będzie realizowane : 
1) W formie porozumienia  po zgłoszeniu do firmy DASH Urszula Konstanta - Kurowska 
przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy w Michowie,  

2) Pierwsza informacja o planowanym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt  będzie podawana 
do publicznej wiadomości,  co najmniej 21 dni przed terminem wyłapywania .
3) Przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych używane będą urządzenia i środki, które nie będą 
stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

4) Osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Michów przysługuje prawo żądania od 
schroniska, do którego kierowane są bezdomne zwierzęta, informacji o postępowaniu               
z wyłapanymi zwierzętami oraz dokumentów potwierdzających właściwe prowadzenie 
schroniska.

§ 6

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

1. Obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji podlegają wszystkie zwierzęta bezdomne 
umieszczone w schronisku .

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza 
weterynarii. 

§ 7

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

1. Gmina Michów, schronisko dla zwierząt oraz organizacje społeczne będą informować 
o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt ze schroniska w na stronach internetowych
oraz na tablicach ogłoszeń Gminy Michów.



§ 8

Usypianie ślepych miotów  
 Usypianie ślepych miotów będzie realizowane wyłącznie przez lekarza weterynarii w 
schronisku dla zwierząt w przystosowanym gabinecie weterynaryjnym. 

§ 9

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

Miejscem pobytu dla zwierząt gospodarskich będzie Gospodarstwo Rolne Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej w Michowie, którego Prezesem jest Pan Sławomir Parzyszek.

 
§ 10

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt 
 
Gmina Michów zabezpieczy całodobową opiekę weterynaryjną w Lecznicy dla Zwierząt 
prowadzonej przez  lekarza  weterynarii Pana Andrzeja Jackowskiego – Michów                     
ul. Zasadnia 40. 

   

                                                                      § 11

Znakowanie zwierząt
Nie przewiduje się w roku 2014 znakowania zwierząt na terenie gminy Michów.

§ 12

Koszty realizacji zadań określonych w programie  
1. Planowane środki finansowe na realizację programu w roku 2015 wynosić będą          

10 tys. zł , z tego 6 tyś. zł  zgodnie z umową będzie przeznaczone na zabezpieczenie 
miejsc w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Fundację  ,,Centrum Ochrony 
Środowiska” Pożytku Publicznego z siedzibą w Nasielsku przy ul. Dąbrowskiego 18, 
05-190 Nasielsk reprezentowana przez Krzysztofa Łukaszewicza  na wyłapywanie       
i przechowywanie bezdomnych zwierząt oraz na  sterylizację zwierząt umieszczonych 
w schronisku.

2. Na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt oraz na zabezpieczenie miejsca dla zwierząt gospodarskich 
przeznaczona będzie kwota 4 tyś. zł.

      


