UCHWAŁA NR XII/86/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2016 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1515, poz. 1890), w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2016 roku".
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski w 2016 roku zwany dalej „Programem” ma zastosowanie do wszystkich zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość
działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest
największa.
2. Bezdomne zwierzęta domowe z terenu miasta i gminy Piotrków Kujawski mają zapewnione miejsce
w schronisku dla zwierząt bezdomnych z siedzibą: Radysy 13, 12 – 230 Biała Piska.
3. Gmina zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami
miasta i gminy Piotrków Kujawski.
4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących przy udziale pracowników,
3) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów,
4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
5. Dokarmianie kotów, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 będzie odbywało się w miejscach ich skupisk.
6. Dokarmianie kotów będzie obejmowało zakup suchej karmy i urządzeń służących dokarmianiu.
7. Organizowanie dokarmiania kotów będzie odbywało się po interwencji mieszkańców gminy oraz doraźnie,
szczególnie w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych.
8. Sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów, o której mowa w ust. 4 pkt 3 będzie wykonywana przez
lekarza weterynarii, Pana Jarosława Michalaka prowadzącego gabinet weterynaryjny w Piotrkowie Kujawskim.
9. Bezdomne zwierzęta na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski podlegają okresowemu odławianiu.
10. 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
zwierzę dotąd pozostawało.
11. Akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt organizuje Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w porozumieniu ze schroniskiem, o którym mowa w ust. 2.
12. Zgłoszenia od mieszkańców gminy o bezdomnych zwierzętach przyjmowane są w Urzędzie Miasta
i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz w schronisku.
13. Informacja o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt będzie podawana do publicznej wiadomości, co
najmniej 21 dni przed planowanym terminem podjęcia działań poprzez umieszczenie informacji na stronie
internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na tablicy ogłoszeń sołectw gminy.
14. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także
nie będzie zadawał cierpienia.
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15. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego
i humanitarnego przewozu zwierząt.
16. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska, o którym mowa w ust. 2.
17. Zwierzęta, o których mowa w ust. 16 będą umieszczone w pojedynczych boksach i będą miały zapewnione:
1) wyżywienie,
2) opiekuna – wyznaczony pracownik schroniska,
3) opiekę weterynaryjną.
18. Miasto i Gmina Piotrków Kujawski realizuje obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku
dla bezdomnych zwierząt zgodnie z Regulaminem schroniska.
19. Zabiegi, o których mowa w ust. 18 mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie przez lekarza weterynarii.
20. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt miasto i gmina realizuje przy współdziałaniu ze
schroniskiem o którym mowa w ust. 2.
21. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:
1) organizowanie wspólnie ze schroniskiem akcji adopcji zwierząt,
2) prowadzenie na stronie internetowej urzędu ogłoszeń o znalezionych bezdomnych zwierzętach domowych
i gospodarskich oraz możliwości ich adopcji – opis ze zdjęciem zwierzaka.
22. Miasto i Gmina finansuje zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt przebywających w schronisku.
23. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest w schronisku dla bezdomnych zwierząt przez lekarza
weterynarii, z którym schronisko ma zawartą umowę.
24. Odebrane czasowo zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.
25. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Janusza Studzińskiego, zam. Rudzk Duży, 88 – 230 Piotrków
Kujawski, które przyjmuje i zapewnia opiekę odebranym czasowo zwierzętom gospodarskim z terenu gminy
Piotrków Kujawski.
26. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi określa porozumienie.
27. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną, która
realizowana jest poprzez:
1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt z siedzibą: Radysy 13, 12 – 230 Biała Piska,
2) zawartą umowę z Panem Jarosławem Michalakiem prowadzącym gabinet weterynarii w Piotrkowie
Kujawskim, świadczącym usługi całodobowo.
28. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Miasto i Gmina Piotrków Kujawski.
29. Wysokość środków przewidzianych na realizację Programu w 2016 r. wynosi 4.000,00 zł i obejmuje:
1) Zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom – 2.000,00 zł
2) Usługi i opieka weterynaryjna – 500,00 zł
3) Odławianie bezdomnych zwierząt – 500,00 zł
4) Opieka nad kotami wolno żyjącymi – 300,00 zł
5) Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 400,00 zł
6) Promocja adopcji zwierząt ze schroniska – 300,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Joanna Halina Karmowska
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