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UCHWALA Nr 352/XL/14

Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 28 marca 2014r.

wsprawie przyjeeia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Chorzele

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 15 ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorzadzie gminnym
t.j. Dz. U. z2013 r., poz. 594, zpozn. zm./ iart. 11a ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. oochronie
zwierzat /t.j. Dz. U. z2003 , Nr 106, poz. 1002 zpozn. zm./, po uzgodnieniu zPowiatowym
Lekarzem Weterynarii oraz zdzierzawcami lub zarzadcami obwodow lowieckich, dzialajacych na
obszarze gminy, Rada Miejska wChorzelach uchwala, co nastepuje:

§1.

Przyjmuje sie ^Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzat na terenie Gminy Chorzele". ktory stanowi zaiacznik do niniejszej uchwaly.

§2.

Traci moc Uchwala Nr 267/XXIX/13 Rady Miejskiej wChorzelach z dnia 28 marca 2013 r. w
sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzat na terenie miasta i gminy Chorzele.

§3.

Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta iGminy Chorzele.
§4.

Uchwala wchodzi wzycie po uplywie 14 dni od dnia ogioszenia wDzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.

1002, zpozn. zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom oraz ich wyiapywanie nalezy do zadaii

wlasnych gminy.

W zwi^zku z nowelizacja^ ustawy o ochronie zwierzat, zgodnie z art. 11 a, Rada Miejska zostala

zobligowana, corocznie do dnia 31 marca, okresienia w drodze uchwaly Programu opieki nad zwierzetami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat.

Przedmiotowy Program ma obejmowac zadania zwiazane z:

1)zapewnieniem bezdomnym zwierzetom miejsca w schronisku dla zwierzat;

2) opieke nad wolno zyjacymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odlawianie bezdomnych zwierzat;

4) obligatory^ sterylizacje albo kastracje zwierzat w schroniskach dla zwierzat:

5) poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzat:

6) usypianie slepych miotow;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzat gospodarskich;

8) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeri drogowych z udzialem zwierzat

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierzat domowych. w szczegolnosci psow i kotow, w tym kotow

wolno zyj^cych oraz zwierzat gospodarskich.

Bezdomnosczwierzat jest zjawiskiem spolecznym. ktorego glownymi przyczynami s^:

- niekontrolowane rozmnazanie,

- porzucenie zwierzat przez wlascicieli,

- ucieczki zwierzat,

- latwosc zdobycia zwierzqt,

- brak edukacji i wiedzy spoleczeristwaw zakresie metod zapobiegania bezdomnosci.

W celu ograniczenia w/w dzialan przygotowany zostal Program opieki nad bezdomnymi

zwierzetami oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie gminy Chorzele w 2012 roku, ktory stanowi

zaiacznik do niniejszej uchwaly. W Programie zostal okreslony sposob realizacji zadan wynikaj^cych art. 11

a ust. 2 ustawy o ochronie zwierzat.

Projekt Programu zostal uzgodniony z:

- powiatowym lekarzem weterynarii,

- dzierzawcami lub zarz^dcami obwodow lowieckich. dzialajacymi na obszarze gminy.

Program zawiera wskazanie wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych na jego realizacje

oraz sposob wydatkowania tych srodkow. Koszty realizacji programu ponosi gmina.

Obligatoryjne uchwalenie przez gminy programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomnosci zwierzat oraz realizacja zadaii Programu zmierza do ograniczenia liczby

bezdomnych zwierzat, poprawy bytu tych zwierzat oraz poprawy swiadomosci mieszkahcow

w sprawach dotycz^cych odpowiedzialnej i wlasciwej opieki nad zwierzetami.
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,...Zwierze niejest rzeczq, a istotq zyjqcq i zdolnq do odczuwania bolu oraz cierpienia,

czlowiek jest mu winien poszanowanie, ochrone oraz opieke,.."

Swiatowa Deklaracja Praw Zwierzqt (1977 r.)
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Rozdzial 1

Slownik pojec

Ilekroc w niniejszym programie jest mowa o:

1) Urzedzie Miasta i Gminy, nalezy przez to rozumiec Urzad Miasta i Gminy w Chorze

lach, jednostke organizacyjna, przy pomocy ktorej Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

wykonuje zadania;

2) Gminie nalezy przez to rozumiec teren Gminy Chorzele;

3) Burmistrzu, nalezy rozumiec przez to Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele;

4) Schronisku, nalezy przez to rozumiec Schronisko dla Zwierzat Bezdomnych s. c,

ul. Bakowka, 07-300 Ostrow Mazowiecka:

5) programie, nalezy przez to rozumiec Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Chorzele;

6) opiekunie spolecznym, nalezy przez to rozumiec osobe sprawujaca nieforrnalna^ opieke

nad zwierzetami bezdomnymi. wolno zyjacymi kotami, a w szczegolnosci zajmuj^ca sie

ich dokarmianiem:

7) kotach wolno zyjjjcych. nalezy przez to rozumiec koty urodzone lub zyjace na wolnosci

(zyjace w otoczeniu czlowieka w stanie dzikim).
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Gminy Chorzele

IxQZCtZSSt 2

Podstawa prawna programu

W obowiazujacym stanie prawnym, dzialania majace na celu opieke nad zwierzetami

bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnosci zwierzat wchodza w zakres zadan wlasnych

gmin.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,

poz. 856 z pozn. zm.) w art. 11 ust.l zaklada. ze: ,,Zapewnianie opieki bezdomnym zwierze

tom oraz ich wylapywanie nalezy do zadan wlasnych gminy". Ponadto na podstawie zapisow

zawartych w art. 11a w/w ustawy rada gminy okresla w drodze uchwaly, corocznie do dnia 31

marca, program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwie

rzat

Program ten obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzetom miejsca w schronisku dla zwierzat;

2) opieke nad wolno zyjacymi kotami. w tym ich dokarmianie:

3) odlawianie bezdomnych zwierzat;

4) obligatory^ sterylizacje albo kastracje zwierzat w schroniskach dla zwierzat;

5) poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzat:

6) usypianie slepych miotow;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzat gospodar

skich;

8) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z

udzialem zwierzat.

W mysl ustawy o ochronie zwierzat problem bezdomnych zwierzat rozwiazywany jest

przez gminy na dwoch plaszczyznach:

1) zapobiegania, o ktorym mowa w art!la (sterylizacja, adopcja. usypianie slepych mio

tow) oraz

2) zapewniania opieki zwierzetom aktuainie bezdomnym w schroniskach.
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Rozdzial 3

Cele i wykonawcy programu

1. Glownym celem programu jest opieka nad bezdomnymi zwierzetami oraz zapobieganie

bezdomnosci zwierzaj na terenie Gminy.

2. Realizacja dzialah w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzetami i przeciwdzialania

bezdomnosci zwierzat odbywa sie przy wzajemnej wspolpracy:

1) Burmistrza;

2) Schroniska dla Zwierzat - Schronisko dla Zwierzat Bezdomnych s. c, ul. Bakowka,

07-300 Ostrow Mazowiecka;

3) gospodarstwa rolnego Pana Piotra Alfreda Pamrowskiego, Bogdany Male 7, 06 - 330

Chorzele;

4) Gabinetu Weterynaryjnego. lek. wet. Jaroslaw Malecki, ul. Ogrodowa 21. 06 - 330

Chorzele:

5) Organizacii pozarzadowych. ktorych celem jest ochrona zwierzat - wspolpracuj^cych

z Gminq Chorzele.

3. Opieka nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnosci zwierzat na terenie

Gminy polega w szczegolnosci na:

1) zapewnieniu bezdomnym zwierzetom miejsca w schronisku dla zwierzat;

2) sprawowaniu opieki nad kotami wolno zyj^cymi oraz ich dokarmianiu;

3) odlawianiu bezdomnych zwierzat z terenu Gminy;

4) przeprowadzaniu zabiegow sterylizacji lub kastracji zwierzat przebywajacych w

Schronisku;

5) poszukiwaniu nowych wlascicieli dla zwierzat bezdomnych;

6) usypianiu slepych miotow;

7) wyznaczeniu gospodarstwa rolnego, ktore zapewni miejsce dla zwierzat gospodar

skich;

8) zapewnieniu calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z

udzialem zwierzat.
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Rozdzial 4

Realizacja poszczegolnych zadan

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom z terenu Gminy Chorzele realizuja;

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierzat bezdomnych. a w szczegolnosci chorych

lub zagrazajacych zyciu, zdrowiu i bezpieczehstwu ludzi;

2) Gmina poprzez stworzenie punktu opieki zastepczej zwierzat bezpahskich - dwa

boksy na terenie oczyszczalni sciekow. Punkt opieki zastepczej jest obslugiwany

przez przeszkolone osoby w zakresie opieki i pielegnacji nad zwierzetami. Powyzszy

punkt zostanie objety calodobowa opieka weterynaryjn^. Zwierzeta bezdomne beda^

przebywaly w punkcie opieki zastepczej do momentu przewozu do schroniska, w

celu docelowej adopcji.

2. Na terenie Gminy:

1) odlawianie zwierzat bedzie:

a) mialo charakter staiy, w odniesieniu do pojedynczych zgloszeh dotyczacych

pozostawionych bez opieki zwierzat. w szczegolnosci chorych lub

powodujacych zagrozenie.

b) prowadzone wyiacznie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu przeznaczonego

do odlawiania zwierzat. ktory nie stwarza zagrozenia dla zycia i zdrowia

zwierzat, a takze nie bedzie zadawal im cierpienia:

2) transport bezdomnych zwierzat do punktu opieki zastepczej, bedzie odbywal sie

srodkiem transports przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu

zwierzat

3. Koszty zwiazane ze odlawianiem zwierzat bezdomnych oraz transportem do punktu

opieki zastepczej, schroniska dla bezdomnych zwierzat oraz zapewnieniem im dalszej

opieki ponosi Gmina.

4. Zbieraniem, przetrzymywaniem oraz poszukiwaniem nowych wlascicieli dla

bezdomnych zwierzat przebywajaxych w schronisku zajmuje sie Schronisko dla Zwierzat

Bezdomnych s. c, ul. Bakowka, 07 - 300 Ostrow Mazowiecka.

5. Informacje o akcji odlawiania zwierzat bezdomnych podawane s^ do publicznej

wiadomosci poprzez ogloszenie na tablicy ogloszeh Urzedu Miasta i Gminy, na stronie

internetowej www.chorzele.pl oraz za posrednictwem soltysow.

6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno zyjacymi, w tym ich dokarmianie realizowane be-
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dzie poprzez:

1) tworzenie i prowadzenie rejestru spolecznych opiekunow kotow wolno zyj^cych;

2) zakup i wydawanie karmy spolecznym opiekunom (karmicielom) kotow wolno zyj<|-
cych;

3) podejmowanie interwencji w sprawach kotow wolno zyj^cych przy udziale organizacji

pozarzadowych lub/i przedstawiciela Urzedu Miasta i Gminy;

4) realizacje zadan publicznych przez organizacje pozarzadowe, ktore beda^ obejmowaly

opieke nad kotami wolno zyjacymi orazpodejmowanie interwencji w sprawach kotow

wolno zyj^cych.

7. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierzat realizowana bedzie poprzez:

1) obligatory]ne przeprowadzanie zabiegow sterylizacji i kastracji zwierzat przyjetych do

Schroniska, z wyjatkiem zwierzat u ktorych istniej^ przeciwwskazania do wykonania

tych zabiegow, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

2) prowadzenie na terenie Gminy akcji zachecajacej wlascicieli psow i kotow do wyko-

nywania zabiegow sterylizacji i kastracji.

8. Zwierzeta odlowione po okresie 14 dni, ktore nie zostaly adoptowane bed^ sterylizowane

lub kastrowane.

9. Poszukiwanie nowych wlascicieli dla bezdomnych zwierzat realizowane bedzie poprzez:

1) prowadzenie przez Schronisko dzialah zmierzajacych do pozyskiwania nowych wla

scicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierzat osobom zainteresowanym i

zdolnym zapewnic im nalezyte warunki bytowania;

2) promocje adopcji zwierzat z Schroniska oraz prowadzenie dzialah zmierzajqcych do

pozyskiwania nowych wlascicieli, m.in. umieszczanie ogloszeh o adopcji zwierzat na

tablicy ogloszeh Urzedu Miasta i Gminy oraz na stronie internetowej

www.chorzele.pl;

3) organizacje pozarzadowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

10. Usypianie slepych miotow moze nastajtic wyiacznie przez lekarza weterynarii w lecznicy

weterynaryjnej lub schronisku dla bezdomnych zwierzat

11. Na gospodarstwo rolne zapewniajace miejsca dla zwierzat gospodarskich w obecnym

planie wskazuje si? gospodarstwo Pana Piotra Alfreda Pamrowskiego, zam. Bogdany

Male 7, 06 - 330 Chorzele, z ktorym Gmina podpisze stosown^ umowe.

12. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z

udzialem zwierzat realizuje - lek. Wet. Jaroslaw Malecki, ul. Ogrodowa 21. 06 - 330
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Chorzele , na podstawie stosownej umowy zawartej z Gmina.

Rozdzial 5

Edukacja mieszkahcow

1. Gmina w ramach Programu prowadzic bedzie dzialania edukacyjne maj^ce na celu

podniesienie swiadomosci mieszkancow w zakresie ksztattowania prawidlowych postaw

i zachowah czlowieka w stosunku do zwierzat oraz w zakresie obowiazkow

spoczywaj^cych na wlascicielach i opiekunach zwierzat miedzy innymi poprzez uiotki,

plakaty, rozpowszechnianie informacji na stronie intemetowej Urzedu Miasta i Gminy,

organizowanie konkursow oraz udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajec

edukacyjnych.

2. Zadaniem Gminy bedzie rowniez zachecanie nauczycieli w szkolach i przedszkolach z

terenu Gminy do propagowania zagadnieh zwicjzanych z humanitarnym traktowaniem

zwierzat domowych oraz standardami opieki nad zwierzetami. potrzeb^ ograniczenia

liczby zwierzat poprzez sterylizacje i kastracje.

3. Wspoipraca Urzedu Miasta i Gminy z istniejacymi organizacjami pozarzadowymi,

ktorych statutowym celem jest ochrona zwierzat oraz tworzenie korzystnych warunkow

do aktywizacji mieszkahcow Gminy w ramach dzialalnosci w tego typu organizaqach.

4. Promowanie ograniczania populacji zwierzat poprzez:

1) swiadome nabywanie zwierzecia. poprzedzone analiza mozliwosci zapewnienia

odpowiedniej opieki;

2) przeciwdzialanie zjawisku pseudohodowii, jako zrodlo niekontrolowanego

rozmnazania zwierzat oraz ograniczenie handlu psami z tych hodowli.

Rozdzial 6

Finansowanie zadan

Srodki finansowe na realizacje zadan wynikajacych z Programu zabezpieczone s^ w budzecie

Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach, w wysokosci 25.000,00 zl

(slownie: dwadziescia piec tysiecy zlotych 00/100), Gminy, w wysokosci 6 000,00 zl

(slownie: szesc tysiecy zlotych 00/100).


