UCHWAŁA NR XXXI/232/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2017 roku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez podmioty wymienione w art. 11a
ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Toszek w 2017 roku" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/232/2017
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 27 lutego 2017 r.
"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Toszek w 2017 roku"
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) „Gminie” – należy przez to rozumieć Gminę Toszek
2) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U.2013 poz. 856 z późn. zm.);
3) „opiekunach społecznych” - należy przez to rozumieć osoby działające na rzecz zwierząt
na terenie Gminy Toszek
4) „kotach wolno żyjących” - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności
(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim)
5) „ zwierzętach bezdomnych” – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt
16 ustawy;
6) „zwierzętach domowych” - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 17
ustawy;
7) „zwierzętach gospodarskich” - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4
pkt 18 ustawy;
8) „programie” - należy przez to rozumieć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2017 roku".
Rozdział II
Cele Programu
§ 2. Celem programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Toszek.
§ 3. Cele programu określone w § 2. będą realizowane poprzez:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w okresie od 1 listopada
do 31 marca;
sterylizację i kastrację dojrzałych płciowo kotów, celem ograniczenia populacji
wolnożyjących kotów;
usypianie ślepych miotów;
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Rozdział III
Realizacja Programu

§ 4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizowane będzie przez przedsiębiorcę
posiadającego wydane przez Burmistrza Toszka, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
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ochrony
przed
bezdomnymi
zwierzętami,
z
którym
Gmina
zawarła
umowę
tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "ZAMEX", Patryk Hańderek, 42-610 Miasteczko
Śląskie, ul.Ks.Fr.Wyciślika 3.
§ 5. Wyłapane zwierzęta bezdomne, umieszczane będą w schronisku dla zwierząt, z którym Gmina
zawarła umowę tj. w Schronisku dla Zwierząt w miejscowości Miedary, którego Właścicielem jest
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZAMEX", Patryk Hańderek, 42-610 Miasteczko Śląskie,
ul. Ks. Fr. Wyciślika 3.
§ 6. Bezdomne zwierzęta w szczególności psy i koty przyjęte do schroniska poddawane będą
sterylizacji i kastracji w schronisku.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez schronisko
do którego przekazywane będą bezdomne zwierzęta wyłapane z terenu Gminy.
§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych prowadzone będzie zgodnie z art.33 ustawy
przez:
1) schronisko, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania;
2) zawarcie przez Gminę umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt, na dokonywanie
zabiegów usypiania ślepych miotów tj. Przychodnią Weterynaryjną - Toszek
ul. Poprzeczna 9.
§ 9. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie przez Gminę poprzez:
1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
2) ograniczenie populacji poprzez sterylizację kotów wolno żyjących;
3)zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów) zgodnie
z Regulaminem określającym „szczegółowe zasady weryfikacji Karmicieli kotów,
dokarmiania kotów wolno żyjących oraz podejmowania interwencji w sprawie kotów wolno
żyjących wraz z zasadami kontroli.
§ 10. Szczegółowe zasady weryfikacji Karmicieli kotów, dokarmiania kotów wolno żyjących oraz
podejmowania interwencji w sprawie kotów wolno żyjących wraz z zasadami kontroli zostały
określone w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.
§ 11. Zwierzęta gospodarskie przekazywane będą do gospodarstwa rolnego, mieszczącego
się w Kochanowicach przy ul. Wiejskiej 10, na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Gminą, a właścicielem tego gospodarstwa.
§ 12. Całodobowa opieka weterynaryjna nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych z ich
udziałem, realizowana będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, a zakładem
leczniczym dla zwierząt tj. Przychodnią Weterynaryjną - Toszek ul. Poprzeczna 9,
Rozdział IV
Finansowanie Programu
§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zostały zabezpieczone
w budżecie gminy na rok 2017, kwota ta wynosi 34.000,00 zł.
§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie zadań na świadczenie usług, zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.
zm.)
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Załącznik nr 1 do "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2017 roku"

Regulamin określający szczegółowe zasady weryfikacji Karmicieli kotów,
dokarmiania kotów wolno żyjących oraz podejmowania interwencji
w sprawie kotów wolno żyjących wraz z zasadami kontroli.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa:
- zasady weryfikacji karmicieli kotów;
- zasady dokarmiania kotów wolno żyjących;
- zasady podejmowania interwencji w sprawie kotów wolno żyjących;
- zasady kontroli.
2. Ilekroć mowa w Regulaminie o :
a) Karmicielu kotów – należy przez to rozumieć Karmiciela kotów wpisanego na listę
karmicieli kotów wolno żyjących na terenie Gminy Toszek.
b) kotach - należy przez to rozumieć koty wolno żyjące.
c) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Toszek.
d) wniosku o wpisanie na listę Karmicieli kotów – należy przez to rozumieć
wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
e) wniosku o przyznanie karmy - należy przez to rozumieć wniosek stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu .
f) protokole zdawczo-odbiorczym - należy przez to rozumieć protokół stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu .
§2
Weryfikacja Karmicieli kotów
1. Karmicielem kotów może zostać osoba fizyczna lub organizacje społeczne, które
złożyły wniosek o wpisanie na listę karmicieli kotów oraz oświadczenie,
że systematycznie dokarmiają wolno żyjące koty (załącznik nr 1). Do wniosku należy
dołączyć zdjęcie dokarmianych kotów.
2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub
opiekunów prawnych.
3. Weryfikację wniosków przeprowadza Burmistrz Toszka, o podjętej decyzji
powiadamia pisemnie wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
4. Pracownik merytoryczny Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska prowadzi spis karmicieli kotów działających na terenie
Gminy Toszek.
5. Karmiciel kotów, po wpisaniu na listę Karmicieli kotów, ma obowiązek zgłoszenia się,
na zasadzie jednorazowego zlecenia wystawionego przez Burmistrza Toszka, do
przychodni weterynaryjnej w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji
dokarmianych kotów. Zabieg należy wykonać w przeciągu miesiąca od wpisania na
listę karmicieli kotów.
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§3
Dokarmianie kotów wolno żyjących
1. Koty wolno żyjące należy dokarmiać w jednym, stałym miejscu.
2. Miejsce to powinno znajdować się w pomieszczeniu (np. piwnica, szopa, komórka
itp), do którego koty mają stały, swobodny dostęp.
3. Miejsce to należy utrzymywać w czystości.
4. Gdy nie ma możliwości zorganizowania pomieszczenia dla kotów w budynku,
wskazane jest ustawienie w zacisznym miejscu tzw. „kociego domku” (np. z tektury,
drewna itp.) lub zrobienie zadaszenia, gdzie ustawione zostaną miseczki z jedzeniem
i wodą.
5. Koty wolno żyjące powinny być dokarmiane przynajmniej jeden raz dziennie.
6. Karmiciel kotów może starać się o przyznanie darmowej karmy w celu dokarmiania
wolno żyjących kotów.
7. Karma przyznawana jest na pisemny wniosek karmiciela kotów (załącznik nr 2);
do wniosku należy dołączyć zdjęcie dokarmianych kotów;
8. O przyznaniu karmy i terminie jej odbioru karmiciel powiadomiony zostanie
telefonicznie na podany we wniosku nr telefonu.
9. Odmowy przyznania karmy dokonuje się pisemnie wraz z uzasadnieniem.
10. Zakupu karmy dokonuje Gmina.
11. Karma będzie wydawana Karmicielom kotów w Urzędzie Miejskim w Toszku przy
ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, pokój nr 29.
12. Ilość wydawanej karmy będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy,
jednak nie będzie przekraczać następujących ilości:
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1,0 kg karmy/miesiąc /kota
13. Karmiciel kotów potwierdza odebranie karmy w protokole zdawczo-odbiorczym
sporządzonym przez Gminę (załącznik nr 3).
§4
Interwencje w sprawie kotów wolno żyjących
1. Interwencje w sprawie kotów wolno żyjących podejmowane są w dniach i godzinach
pracy Urzędu Miejskiego w Toszku przez pracownika merytorycznego Referatu
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
2. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr telefonu 32 237 80 28 lub pisemnie
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Toszku, parter budynku.
3. Interwencje przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami z udziałem
wyznaczonych do tego służb.

§5
Zasady kontroli
1. Gmina ma prawo do przeprowadzenia kontroli Karmiciela kotów. Kontroli podlega:
- sposób wykorzystania darmowej karmy przekazanej przez Gminę;
- warunki w jakich dokarmiane są wolno żyjące koty
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2. O terminie kontroli Gmina nie ma obowiązku powiadamiać Karmiciela kotów.
3. Kontrolę przeprowadza się w miejscu i godzinach wskazanych we wniosku
o przyznanie karmy jako miejsce i godziny dokarmiania kotów.
4. Z przeprowadzonej kontroli spisuje się notatkę służbową.
5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli Karmiciel kotów może
zostać skreślony z listy Karmicieli kotów.
6. Karmiciel kotów, który został skreślony z listy nie może zostać ponownie na nią
wpisany przez okres 1 roku.
7. W przypadku wykorzystywania darmowej karmy w inny sposób niż dokarmianie
kotów wolno żyjących Karmiciel kotów zostanie obciążony kosztami jej zakupu
i skreślony z listy Karmicieli kotów bez możliwości ponownego ubiegania się o status
Karmiciela kotów.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego szczegółowe zasady weryfikacji Karmicieli kotów, dokarmiania
kotów wolno żyjących oraz podejmowania interwencji w sprawie kotów wolno żyjących wraz z zasadami
kontroli.

BURMISTRZ TOSZKA
Urząd Miejski w Toszku
44 – 180 Toszek ul. Bolesława Chrobrego 2

______________________________________________________________
___________________________
miejscowość, data
IMIĘ i NAZWISKO____________________________
______________________________________________
ADRES _______________________________________
______________________________________________
TELEFON ___________________________________

Wniosek o wpisanie na listę Karmicieli kotów
Ja niżej podpisany/a* oświadczam, że systematycznie dokarmiam wolno żyjące
koty w ilości ................................. sztuk na terenie nieruchomości położonej
w ............................................przy ul. ...............................................................
w związku z powyższym proszę o wpisanie mnie na listę Karmicieli kotów.
Do wniosku dołączone zostało zdjęcie dokarmianych kotów.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art 233
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

.................................................
podpis

*w przypadku osób niepełnoletnich do wniosku należy dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Id: D88D30B5-E841-44E0-9DB8-179D6D8FF80C. Podpisany

Strona 6

Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego szczegółowe zasady weryfikacji Karmicieli kotów, dokarmiania
kotów wolno żyjących oraz podejmowania interwencji w sprawie kotów wolno żyjących wraz z zasadami
kontroli.

BURMISTRZ TOSZKA
Urząd Miejski w Toszku
44 – 180 Toszek ul. Bolesława Chrobrego 2

_______________________________________________________________
____________________________
miejscowość, data

WNIOSKODAWCA ____________________________
______________________________________________
imię i nazwisko / nazwa organizacji

ADRES _______________________________________
______________________________________________
TELEFON ___________________________________

Wniosek o przyznanie bezpłatnej karmy
w celu dokarmiania wolno żyjących kotów.
Proszę o wydanie mi karmy w celu dokarmiania ................................ kotów wolno żyjących
ilość kotów w sztukach

przebywających w .......................................... przy ul. ...........................................................
miejscowość

Koty dokarmiane są ..................... x dziennie, w godzinach ......................................................
ile razy

w pomieszczeniu:1)........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
na zewnątrz w miejscu: 2) ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że zwierzęta dla których ubiegam się o wydanie karmy, objęte są moją
opieką i są kotami wolno żyjącymi.

Do wniosku dołączone zostało zdjęcie dokarmianych kotów.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

......................................................
podpis wnioskodawcy

1) 2)– proszę opisać miejsce wystawienia karmy tak aby była możliwość przeprowadzenia kontroli
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Załącznik nr 3 do Regulaminu określającego szczegółowe zasady weryfikacji Karmicieli kotów, dokarmiania
kotów wolno żyjących oraz podejmowania interwencji w sprawie kotów wolno żyjących wraz z zasadami
kontroli.

Toszek, dnia ..............................

PROTOKÓŁ
ZDAWCZO-ODBIORCZY

Pan/Pani* .....................................................................................................................................
zamieszkały/a ...............................................................................................................................
legitymujący/a się dowodem osobistym nr .................................................................................
wydanym przez: ............................................................................................ potwierdza odbiór
karmy w ilości...............................................................................................................................
przeznaczonej do dokarmiania kotów wolno żyjących, w miesiącu ...........................................
zgodnie z wnioskiem z dnia ....................................

....................................................

........................................

podpis osoby przekazującej

podpis osoby przyjmującej
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