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ZARZĄDZENIE NR Z-118/2021
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
z dnia 21 października 2021 r.
zmieniające zarządzenie Nr Z-57/2019 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu opieki i dokarmiania nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta
i gminy Międzyrzecz
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 638)
z a r z ą d z a się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie opieki i dokarmiania nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta i gminy
Międzyrzecz stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr Z - 57/2019 Burmistrza Międzyrzecza z dnia
16 kwietnia 2019 r. wykreśla się zapisy punktu 2 Regulaminu i w to miejsce ustala się jego nową treść jak
w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Regulamin podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a informację
o wywieszeniu Regulaminu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz
stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza
Międzyrzecza
mgr Tomasz Markiewicz
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Załącznik do zarządzenia Nr Z-118/2021
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 21 października 2021 r.
Regulamin opieki i dokarmiania nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.
1. Koloniami kotów wolno żyjących zajmują się opiekunowie społeczni zwani ,,Karmicielami’’.
2. Aby zostać karmicielem należy opiekować się co najmniej 3 bezpańskimi kotami
i zarejestrować się w Wydziale Gospodarki Mieniem w Międzyrzeczu, wypełniając wniosek (dostępny
w Wydziale Gospodarki Mieniem), w którym podaje się swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu, miejsce
przebywania kotów, ich ilość oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta i gminy Międzyrzecz.
3. Po sprawdzeniu i zweryfikowaniu miejsca przebywania kotów Karmiciel zostaje zarejestrowany
w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu i zostaje osobą uprawnioną do odbierania na podstawie wniosku karmy
przeznaczonej dla kotów wolno żyjących od podmiotu wydającego karmę.
4. Karmienie kotów odbywa się zgodnie z wnioskiem sporządzonym przez Karmiciela, o stałej porze.
5. Pracownik Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ma prawo kontrolować wykonywanie przez Karmicieli
obowiązków, a w przypadku nie przestrzegania ich osoba opiekująca się kotami może zostać wykreślona
z rejestru Karmicieli.
6. Karmiciel ma obowiązek dbania o porządek w miejscu dokarmiania kotów, usuwania starej karmy
i odchodów.
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