UCHWAtA Nr 153/XVIII/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
zdnia 27 marca 2012 r.

w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierza^t na terenie miasta i gminy Chorzele

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pozn. zm./i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ochronie zwierzaj /Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z pozn. zm./, po uzgodnieniu z
Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz z dzierzawcami lub zarzadcami obwodow towieckich,

dziatajacych na obszarze gminy, Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co nast^puje:
§1

Przyjmuje si? „Programu opieki nad zwierzetemi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzaj: na terenie miasta i gminy Chorzele" w brzmieniu okreslonym w zataczniku nr 1 do
niniejszej uchwaty.
§2

Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si§ Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§3

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty ogbszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.

[iNICZACY

rzezicki

Radca Prawny
Witold Lewandowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzaj (Dz. U. z 2003 r. Nr
106, poz. 1002, zpozn. zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom oraz ich wytapywanie
nalezy do zadah wtasnych gminy.

W zwiazku z nowelizacja^ ustawy o ochronie zwierzaj, zgodnie z art. 11 a, Rada Miejska
zostata zobligowana, corocznie do dnia 31 marca, okreslenia w drodze uchwaty Programu opieki
nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzaj.
Przedmiotowy Program ma obejmowac zadania zwiazane z:
1) zapewnieniem bezdomnym zwierzejom miejsca w schronisku dla zwierzaj;

2) opiek§ nad wolno zyjacymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odtawianie bezdomnych zwierzaj;

4) obligatoryjna^ sterylizacj? albo kastracj? zwierzaj w schroniskach dla zwierzaj;
5) poszukiwanie wtascicieli dla bezdomnych zwierzaj ;
6) usypianie slepych miotow;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzaj gospodarskich;
8) zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z udziatem
zwierzaj.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierzaj domowych, w szczegolnosci psow i kotow, w
tym kotow wolno zyjqcych oraz zwierzaj gospodarskich.

Bezdomnosc zwierzaj jest zjawiskiem spotecznym, ktorego gtownymi przyczynami saj
- niekontrolowane rozmnazanie,

- porzucenie zwierzaj przez wtascicieli,
- ucieczki zwierzaj,

- tatwosc zdobycia zwierzaj,

- brak edukacji i wiedzy spoteczehstwa w zakresie metod zapobiegania bezdomnosci.
W celu ograniczenia w/w dziatah przygotowany zostat Program opieki nad bezdomnymi
zwierzejami oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzaj na terenie gminy Chorzele w 2012 roku,

ktory stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty. W Programie zostat okreslony sposob realizacji
zadah wynikajacych art. 11 a ust. 2 ustawy o ochronie zwierzaj.
Projekt Programu zostat uzgodniony z:
-

powiatowym lekarzem weterynarii,

-

dzierzawcami lub zarzadcami obwodow towieckich, dziatajacymi na obszarze gminy.

Program zawiera wskazanie wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych na jego
realizacji oraz sposob wydatkowania tych srodkow. Koszty realizacji programu ponosi gmina.
Obligatoryjne uchwalenie przez gminy programu opieki nad zwierzejami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzaj oraz realizacja zadah Programu zmierza do ograniczenia
liczby bezdomnych zwierzaj, poprawy bytu tych zwierzaj oraz poprawy swiadomosci mieszkahcow
w sprawach dotycza^cych odpowiedzialnej i wtasciwej opieki nad zwierzejami.
iNICZACY

Zatacznik nr 1 do Uchwaty Nr 153/XVIH/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
zdnia 27 marca 2012 r.

PROGRAM OPIEKI

NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZAT
NA TERENIE MIASTA I GMINY CHORZELE

2012 r.

SPIS TRESCI

Wprowadzenie
Postanowienia ogolne

Str. 3
Str. 5

Cele, zadania iwykonawcy Programu oraz dane i statystyki
Str. 7
Opieka nad bezdomnymi zwierzetemi: Zapewnienie bezdomnym zwierzetom
miejsca w schronisku dla zwierzaj, zbieranie bezdomnych zwierzaj oraz
poszukiwania im wtascicieli

Str. 9

Opieka nad bezdomnymi zwierzetemi: opieka weterynaryjna catodobowa
w przypadku zdarzeh drogowych z udziatem zwierzaj, pogryzienia oraz
gospodarstwa rolne zapewniajace miejsca dla zwierzaj gospodarskich
Str. 11
Opieka nad bezdomnymi zwierzetemi: opieka nad wolno zyjacymi kotami
w tym dokarmianie, zapobieganie bezdomnosci zwierzaj, sterylizacja
i kastracja zwierzaj

Str. 11

Zapobieganie bezdomnosci zwierzaj: usypianie slepych miotow

Str. 16

Zapobieganie bezdomnosci zwierzat: plan znakowania zwierzaj w gminie
Chorzele
zapobieganie bezdomnosci zwierzaj: edukacja

Str. 17
Str. 18

zapobieganie bezdomnosci zwierzaj: poprawa bezpieczehstwa i porzadku
publicznego regulacja spraw sanitarno - porzajjkowych
Str. 19

WPROWADZENIE

„Zwierze, jako istota zyjaca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzecza.. Cztowiek jest mu
winien poszanowanie, ochrone. i opieke," (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierzaj).

Wzwiazku z nowelizacja^ ustawy o ochronie zwierzaj z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z

2003r. Nr 106 poz. 1002 z pozn. zm.) zmieniony zostat artykut 11a, ktory zobowiazuje Rade
Miejska. do okreslenia w drodze uchwaty corocznie do dnia 31 marca programu opieki nad
zwierzejami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzaj. Przygotowany przez Urzad

Miasta i Gminy w Chorzelach program ma na celu zapobieganie bezdomnosci zwierzaj oraz

opiek<= nad zwierzejami bezdomnymi. Gmina Chorzele jest Gmina. miejsko - wiejska. i obejmuje
swoim zasi<tgiem teren o wyjajkowych walorach przyrodniczych. Program przygotowany do
realizacji w roku 2012 obejmuje swoim zakresem realizacji takich zadah jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzetom miejsca wschronisku dla zwierzaj;
2) opiek§ nad wolno zyja^cymi kotami, wtym ich dokarmianie;
3) zbieranie bezdomnych zwierzaj;

4) obligatoryjn^ sterylizacja albo kastracje zwierzaj wschroniskach dla zwierzaj;
5) poszukiwanie wtascicieli dla bezdomnych zwierzaj;
6) usypianie slepych miotow;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego wcelu zapewnienia miejsca dla zwierzaj gospodarskich;

8) zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z
udziatem zwierzaj.

9) plan znakowania zwierzaj w Gminie Chorzele.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierzaj domowych, wszczegolnosci psow i kotow, w
tym kotow wolno zyjacych oraz zwierzaj gospodarskich.

Wiekszosc dziatah okreslonych w Programie dotyczy psow i kotow, poniewaz skala
bezdomnosci tych zwierzaj na terenie Gminy Chorzele jest najwieteza.

Bezdomnosc zwierzaj jest zjawiskiem spotecznym, ktorego gtownymi przyczynami sa;
1) niekontrolowane rozmnazanie,

2) porzucanie zwierzaj przez wtascicieli,
3) ucieczki zwierzaj,

4) tatwosc pozyskiwania zwierzaj,

5) panujace mody na dane rasy zwierzaj,

6) brak edukacji i wiedzy spoteczehstwa w zakresie metod zapobiegania bezdomnosci, ze
szczegolnym uwzgl§dnieniem sterylizacji i kastracji.

ROZDZIAL I

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierzaj przebywaja^cych w granicach
administracyjnych Gminy Chorzele.
§2

Celem Programu jest:

1) zapobieganie bezdomnosci zwierzaj;

2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psow i kotow;
3) poprawa bezpieczehstwa i porzadku publicznego;

4) edukacja spoteczehstwa wzakresie obowiazkow spoczywajacych na wtascicielach
domowych psow i kotow;

5) promowanie prawidtowych postaw izachowah cztowieka wstosunku do zwierzaj;
6) regulacja spraw sanitamo-porzadkowych;

7) elektroniczne znakowanie psow i kotow wGminie Chorzele oraz ich rejestracja.
§3

llekroc w programie jest mowa o:

1) Urz^dzie Gminy, nalezy przez to rozumiec Urzad Miasta i Gminy Chorzele, jednostke
organizacyjna., przy pomocy ktorej Burmistrz Miasta iGminy Chorzele wykonuje zadania;

2) Gminie Chorzele nalezy przez to rozumieh teren miasta igminy Chorzele.

3) zwierzejach bezdomnych, nalezy przez to rozumiec zwierzeta domowe lub gospodarskie,
ktore uciekty, zabtqkaty s\q lub zostaty porzucone przez cztowieka, a nie ma mozliwosci

ustalenia ich wtasciciela lub innej osoby, pod ktorej opieka.trwale dotad pozostawaty;

4) zwierzetach domowych, nalezy przez to rozumiec zwierzeta tradycyjnie przebywajace wraz z
cztowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez cztowieka w
charakterze jego towarzysza;

5) kotach wolno zyja_cych, nalezy przez to rozumiec koty urodzone lub zyjace na wolnosci
(zyjace w otoczeniu cztowieka w stanie dzikim);

6) programie, nalezy przez to rozumiec Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzaj na terenie Gminy Chorzele w 2012 roku.

ROZDZIAL II

CELE, ZADANIA I WYKONAWCY PROGRAMU
ORAZ DANE I STATYSTYKI

LCelem Programu jest zapobieganie bezdomnosci zwierzaj na terenie Gminy Chorzele oraz
opieka nad zwierzejami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:

a) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierzaj, w szczegolnosci psow i kotow;

b) ograniczanie populacji bezdomnych zwierzaj poprzez sterylizacja i kastracje. zwierzaj
domowych, w szczegolnosci psow i kotow;

c) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom z terenu Gminy Chorzele;
d) sprawowanie opieki nad kotami wolno zyjacymi, w tym ich dokarmianie;

e) poszukiwanie nowych wtascicieli dla bezdomnych zwierzaj;
f) zbieranie bezdomnych zwierzaj;

g) zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z
udziatem zwierzaj ;

h) edukacja mieszkahcow Gminy Chorzele wzakresie opieki nad zwierzejami;

i) prowadzenie postepowah wzakresie niehumanitarnego traktowania zwierzaj;
f) finansowanie.

3. Wykonawcami Programu sa_:

a) Schronisko dla Zwierzaj - Ostrow Mazowiecka;

b) organizacja spoteczna: Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierzaj, ktorego
statutowym celem dziatania jest ochrona zwierzaj;

c) gospodarstwo rolne Pana Alfreda Pamrowskiego z miejscowosc Bogdany Mate

d) Gabinet Weterynaryjny, lek wet. Jarostaw Matecki, ul. Ogrodowa 21, 06-330 Chorzele,
tel. 29 751 57 12, 507-145-777

Gabinet Weterynaryjny, lek wet. Piotr Antosiak, ul. Wtadystawa Jagietty 4, 06-330 Chorzele,
tel. 508-977-360

e) Patrol Ochrony Zwierzaj oraz Policja - wzakresie egzekwowania przestrzegania przepisow
ustawy o ochronie zwierzaj (ze wzgledu na brak na terenie Gminy Chorzele strazy
miejskiej/gminnej proponuje sie. powotanie Patrolu Ochrony Zwierzaj)

4. Funkcje koordynatorow dziatah podejmowanych w ramach Programu petnia.:
- Sekretarz Miasta i Gminy Chorzele - Pan Andrzej Kowalewski
- Referat Rozwoju Urz^du Miasta i Gminy Chorzele - Pani Maria Jaroch

5. Faktyczna. ilosc zwierzaj na terenie Gminy Chorzele oszacowano z zastosowaniem
opracowanych specjalnie w tym celu statystycznych wzorow.

Statystyczna ilosc psow na terenie Gminy Chorzele
Miasto - ok. 200 psow
Gmina - ok. 1 030 psow

Razem - ok. 1 230 psow: z czego 80 psow to psy faktycznie bezdomne, nie posiadaja.ce
wtasciciela

Statystyczna ilosc kotow na terenie Gminy Chorzele
Razem - ok. 6 000 kotow

Z czego: ok. 4 000 samic
ok. 2 000 samcow

6. Dane dodatkowe

Ilosc mieszkahcow na terenie Gminy Chorzele
Miasto - 2 819 mieszkahcow
Gmina - 7 357 mieszkahcow
Razem 10 176 mieszkahcow

7. Na terenie Gminy Chorzele w roku 2011 zarejestrowanych jest ok. 2000 gospodarstw
zwierzecych, z czego: 1 200 to gospodarstwa posiadajace bydto mieczne.

ROZDZIAL III

OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZEJAMI:
ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZETOM MIEJSCA W SCHRONISKU

DLA ZWIERZAT, ZBIERANIE BEZDOMNYCH ZWIERZAT ORAZ POSZUKIWANIE
IM WLASCICIELI

§1

Bezdomnosc psow i kotow jest likwidowana miedzy innymi poprzez przewiezienie zwierzaj
bezdomnych do schroniska - to jest takich, ktore uciekty, zbta.katy sie lub zostaty porzucone i nie
ma mozliwosci ustalenia ich wtascicieli lub innej osoby, pod ktorej opieka. dotychczas
pozostawaty, a w szczegolnosci chore lub zagrazajace zyciu, zdrowiu i bezpieczehstwu ludzi.

Na terenie Gminy Chorzele wprowadza si? akcje zbierania i przewiezienie zwierzaj
bezdomnych do schroniska:

1) state (interwencje wykonywane na biezaco - po otrzymaniu zgfoszenia)
2) okresowe po wczesniejszym ogtoszeniu.

Celem zapewnienia daiszej opieki nad bezaomnymi zwierzetami Urzad Miasta i Gminy
podpisze umowe. z podmiotem prowadzacym dziatalnosc wtym zakresie, ktorego adres podaje

na tablicy ogtoszeh Urzedu Miasta i Gminy oraz na stronie biuletynu informacji publicznej
Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach.
§2

1. Urzad Miasta i Gminy Chorzele utworzy punkt opieki zastepczej zwierzaj bezpahskich (ok.
trzy boksy spefniajace wszystkie normy) na terenie oczyszczaini sciekow. Punkt opieki
zastepczej b<=dzie obstugiwany przez przeszkolone osoby w zakresie opieki i pielegnacji nad

zwierzejami. Powyzszy punkt opieki zastepczej objety zostanie catodobowa. opieka.
weterynaryjny. Zwierzeta bezpahskie zbierane bedsi. przez podmiot upowazniony przez Urzad

Miasta i Gminy Chorzele. Zwierzeta bezpahskie beda. przebywaty w punkcie opieki zastepczej,
do momentu przewozu ich do schroniska wcelu docelowej adopcji.

2. Zbieranie zwierzaj bezdomnych bedzie prowadzone wytacznie przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu przeznaczonego do zbierania zwierzaj, ktory nie stwarza zagrozenia dla zycia i zdrowia
zwierzaj, a takze nie bedzie zadawat im cierpienia.

3. Informacje o akcji zbierania zwierzaj bezdomnych podawane sa. do publicznej wiadomosci
poprzez ogtoszenie na tablicy ogtoszeh Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach, na stronie

biuletynu informacji publicznej Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz za posrednictwem
sottysow.

4. Transport bezdomnych zwierzaj bedzie odbywat sie przez zatwierdzonego przewoznika,

posiadajacego licencje kierowcy - konwojenta oraz zezwolenie dla przewoznika, wydane przez

wtasciwego Powiatowego Lekarza Weterynahi, zgodnie z art. 10 Rozporzadzenia Rady (WE) nr

1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. wsprawie ochrony zwierzaj podczas transportu izwiazanych z
tym dziatah.

5. Koszty zwiazane ze zbieraniem zwierzaj bezdomnych do punktu opieki zastepczej,
schroniska dla bezdomnych zwierzaj oraz zapewnieniem im dalszej opieki ponosi Urzad Miasta
i Gminy.

6. Zbieraniem, przetrzymywaniem oraz poszukiwaniem nowych wtascicieli dla bezdomnych
zwierzaj przebywajacych w schronisku zajmowac sie bedzie Schronisko dla Bezdomnych

Zwierzaj w Ostrowi Mazowieckiej, ul. BaJ<6wka, 07-300 Ostrow Mazowiecka, po podpisaniu
stosownej umowy z Gmina, Chorzele.
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ROZDZIAL IV

OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZEJAMI:
OPIEKA WETERYNARYJNA CALODOBOWA W PRZYPADKU ZDARZEN DROGOWYCH
Z UDZIALEM ZWIERZAT, POGRYZIENIA ORAZ

GOSPODARSTWA ROLNE ZAPEWNIAJACE MIEJSCA DLA ZWIERZAT
GOSPODARSKICH

§1

1. Zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z
udziatem zwierzaj oraz transportu tych zwierzaj realizowac bedzie Gabinet Weterynaryjny, dr
Piotr Antosiak, ul. Wtadystawa Jagietty 4, 06 - 330 Chorzele, tel. 508-977-360, po podpisaniu
stosownej umowy z Gmina, Chorzele;

2. Catodobowej kwarantanny, opieki weterynaryjnej w przypadkach pogryzieh przez zwierzeta
oraz transportu tych zwierzaj realizowac bedzie Gabinet Weterynaryjny dr Piotr Antosiak, u!.

Wtadystawa Jagietty 4, 06 - 330 Chorzele, tel. 508-977-360, po podpisaniu stosownej umowy z
Gmina, Chorzele;

3. Przetrzymywaniem zwierzaj gospodarskich zajmowac sie bedzie gospodarstwo rolne Pana

Alfreda Pamrowskiego, wmiejscowosci Bogdany Mate, po zawarciu stosownej umowy z Gmina.
Chorzele;

4. Gospodarstwo rolne powinno spetniac odpowiednie warunki wcelu zapewnienia prawidtowej

opieki nad zwierzetami, a w szczegolnosci posiadac odpowiednie rekomendacje i zgode od
powiatowego lekarza weterynahi.

5. Osoba zajmuja,ca sie opieka. nad zwierzetami bezdomnymi tymczasowo przebywajacymi w
gospodarstwie, powinna posiadac odpowiednia, wiedze teoretyczna, i praktyczna, z zakresu
przetrzymywanych zwierzaj;

6. Zwierzeta bezdomne przebywajace tymczasowo w gospodarstwie rolnym winny bye objete
opieka,weterynaryjna,.

II

ROZDZIAL V

OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZEJAMI:
OPIEKA NAD WOLNO ZYJACYMI KOTAMI, W TYM ICH DOKARMIANIE

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOSCI ZWIERZAT:
STERYLIZACJA I KASTRACJA ZWIERZAT
§1

PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI WOLNO ZYJACYMI W GMINIE CHORZELE
•Hm

Program ma na celu prawidtowe funkcjonowanie kota wolno

II...

zyja,cego w ekosystemie Gminy Chorzele, wznowienie jego roli

tS!|5fi§Ilf
•

•

jako drapieznika bytujacego obok cztowieka oraz jego
pierwotnego wptywu na ochrone srodowiska.

Zadaniem programu jest utrzymanie statej zdrowotnej populacji
m
kota wolno zyjacego, profilaktyki zdrowia mieszkahcow i ich
i

bezpieczehstwa.

Kot na terenie Gminy Chorzele winien miec ochrone oraz

pomoc od wtadz Urzedu Miasta i Gminy w postaci realizowania prawidtowej polityki dotyczacej
ochrony kota.

Program bedzie realizowany etapami.
I Etap

-

edukacja mieszkahcow (ulotki, plakaty);

- pogadanki, prelekcje dla mieszkahcow (szkoty, przedszkola, wspolnoty mieszkaniowe,
sottysi);

spis kotow gminnych;

-

utworzenie mapy kocich siedlisk oraz ich oznaczenie;

-

organizacja opiekunow siedlisk;

budowa bazy danych siedlisk i ich opiekunow.
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Etap

oznaczenie mikroczipem;

wtaczenie do elektronicznego systemu baz danych zwierzaj oznakowanych: ogolnopolskiej
europejskiej;

sterylizacja i kastracja;
szczepienie przeciw wsciekliznie.

Etap

budowa domow kocich i ich ustawienie;
zimowe dozywianie;
opieka i kontrola karmicieli;
kontrola siedlisk.

W programie uczestniczyliby mieszkahcy, wspolnoty mieszkaniowe, lekarze weterynahi,
woiontariusze, opiekunowie, Patrol Ochrony Zwierzaj, Policja oraz szkoty.

Program ma na celu ochrone kota wolno zyjacego i usystematyzowanie oraz wyeliminowanie
problemow zwierzecych zwia,zanych z kotami wGminie Chorzele gtownie poprzez ograniczenie

niekontrolowanego rozmnazania, jak rowniez zachowanie odpowiedniej populacji tych zwierzaj
oraz przeciwdziatanie i ochrona mieszkahcow przed wystajDieniem chorob zwiazanych z

bytowaniem zwierzaj w Gminie Chorzele takich jak: wscieklizna, choroby odzwierzece,
ograniczenie zanieczyszczenia piaskownic.
§2

1. Urzad Miasta iGminy wprzypadku zaistnienia potrzeb zapewni budki catoroczne, karme w
okresie zimowym spotecznym opiekunom kotow wolno zyja,cych (karmicielom) na
podstawie oswiadczenia, w ktorym karmiciel oswiadczy, ze jest opiekunem kotow wolno

zyjacych, oraz wyrazi zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
wynikajacych z realizacji Programu;
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Przyktadowe zdjecie budki dla kotow

2. Urzad Miasta i Gminy pokrywa w 100% kosztow sterylizacji lub kastracji wolno zyjacych
kotow i wypuszczanie ich na wolnosc w miejscu zabrania;

3. Zabiegow sterylizacji i kastracji bedzie wykonywat Gabinet Weterynaryjny lek.wet. Jarostaw
Matecki, ul. Ogrodowa 21, 06-330 Chorzele tel. 029 751-57-12, z ktorym Gmina Chorzele w
roku 2012, zawrze stosowna,umowe;

4. Urzad Miasta i Gminy zapewnia dofinansowanie wtascicielom psow i kotow w wysokosci

50% kosztow sterylizacji samic lub kastracji samcow - poczajek dziatah przewidziany na
rok2012;

5. Wtasciciel zwierzecia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa/kota, zgtasza
sie do zaktadu leczniczego dla zwierzaj, o ktorym mowa w pkt 3, wypetnia oswiadczenie, w

ktorym potwierdza spetnienie warunkow dofinansowania, a takze wyraza zgode na
przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikaja,cych z realizacji Programu.

Dofinansowanie kosztow sterylizacji i kastracji zwierzaj przystuguje osobom, ktore
oznakowaty elektronicznie zwierze oraz poddaty go szczepieniu przeciwko wsciekliznie. Po

wykonaniu zabiegu wtasciciel zwierzecia optaca lekarzowi weterynahi pozostata, kwote
zabiegu;

6. Urzad Miasta i Gminy dokonuje zaptaty za wykonane ustugi bezposrednio na konto zaktadu

leczniczego dla zwierzaj, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie
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dokumentow zawierajacych: fakture/rachunek wystawiony przez zaktad leczniczy dla
zwierzaj oraz oswiadczenie wskazane w Rozdziat V, § 1 pkt 5 Programu;

7. Urzad Miasta i Gminy Chorzele na podstawie oswiadczeh opiekunow kotow wolno zyjacych
opracuje mapy kocich gniazd - najwiekszych skupisk kotow wolno zyjacych na terenie

miasta i gminy, w celu kontroli siedlisk i zapewnienia im opieki oraz ograniczenia ich
rozrodczosci;

8. Urzad Miasta i Gminy Chorzele utworzy rejestr spotecznych opiekunow kotow wolno
zyja,cych w celu opieki i kontroli karmicieli.
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ROZDZIAt VI

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOSCI ZWIERZAT:
USYPIANIE SLEPYCH MIOTOW

1. Gmina Chorzele pokrywa w 100% koszty uspienia slepych miotow psow lub kotow
bezpahskich lub posiadajacych wtascicieli, ktorzy nie maja, mozliwosci zapewnienia im
opieki pod warunkiem natychmiastowej sterylizacji suk/kotek na zasadach dofinansowania
zawartych w niniejszym Programie;

2. Usypianie slepych miotow zwierzaj, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie
zwierzaj z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizowac bedzie zaktad leczniczy wytypowany
przez Urzad Miasta i Gminy, z ktorym podpisana zostanie umowa;

3. Urzad Miasta i Gminy dokona zaptaty kosztow zabiegu bezposrednio na konto zaktadu

leczniczego dla zwierzaj, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie

dokumentow zawierajacych: fakture/rachunek wystawiony przez zaktad leczniczy dla
zwierzaj oraz oswiadczenie wskazane w Rozdziat IV § 2 pkt 5 Programu.
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ROZDZIALVII

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOSCI ZWIERZAT:
PLAN ZNAKOWANIA ZWIERZAT W GMINIE CHORZELE

Elektroniczne znakowanie zwierzaj to jedna z gfownych metod zapobiegania i ograniczanie
bezdomnosci zwierzaj.

1. Urzad Miasta i Gminy wprowadzi plan znakowania zwierzaj poprzez przypisanie psa do
wtasciciela za pomoca, mikroczipowej identyfikacji zwierzecia;

2. Urzad Miasta i Gminy nawiaze wspotprace z Ogolnopolska, Baza. Danych Zwierzaj
Oznakowanych www.identyfikacia.pl dotycza.ca. rejestracji zaczipowanych zwierzaj;

3. Urzad Miasta i Gminy zapewni dofinansowanie wtascicielom psow w wysokosci 100%
kosztow czipowania, we wspotpracy z lekarzami weterynarii i Polskim Towarzystwem
Rejestracji i Identyfikacji Zwierzaj - poczajek dziatah przewidywany jest rok 2012;

4. W pierwszej kolejnosci znakowane beda, zwierzeta, ktore poddane zostana, sterylizacji lub
kastracji oraz zwierzeta bezpahskie - zabrane;

5. Urzad Miasta i Gminy wyposazy Policje, Patrol Ochrony Zwierzaj i lecznice weterynaryjne w
czytniki mikroczipow;

Ad. 2. Ogolnopolska Baza Danych Zwierzaj Oznakowanych www.identvfikacia.pl - jest baza,
stowarzyszona, w europejskim systemie baz danych zwierzaj oznakowanych European Pet

Network - www.europetnet.com ijako jedyna wPolsce ma najwyzszy status cztonkowski typu A
(cztonka - zatozyciela) w European Pet Network.

Baza umozliwia prowadzenie doktadnego rejestru zwierzaj domowych, egzotycznych i ras
uznanych za agresywne oraz petnej dokumentacji zwierzaj oznakowanych, a skuteczna
obstuga umozliwia szybki powrot zaginionych zwierzaj do ich wtascicieli.

17

ROZDZIAL VIII

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOSCI ZWIERZAT:
EDUKACJA

1. Urzad Miasta iGminy w ramach Programu prowadzic bedzie dziatania edukacyjne majace na
celu podniesienie swiadomosci mieszkahcow w zakresie ksztattowania prawidtowych postaw i
zachowah cztowieka w stosunku do zwierzaj oraz w zakresie obowiazkow spoczywajacych na
wtascicielach i opiekunach zwierzaj miedzy innymi poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie
informacji na stronie internetowej Urzedu Miasta i Gminy, organizowanie konkursow oraz
udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajec edukacyjnych;

2. Zadaniem Urzedu Miasta i Gminy bedzie rowniez zachecanie nauczycieli w szkotach i

przedszkolu z terenu Gminy Chorzele do propagowania zagadnieh zwiazanych z humanitarnym
traktowaniem zwierzaj domowych oraz standardami opieki nad zwierzetami, potrzeba.
ograniczenia liczby zwierzaj poprzez sterylizacje i kastracje.

Wspotpraca Urzedu Miasta i Gminy z istniejacymi organizacjami pozarza.dowymi, ktorych
statutowym celem jest ochrona zwierzaj oraz tworzenie korzystnych warunkow do aktywizacii

mieszkahcow Gminy Chorzele wramach dziatalnosci wtego typu organizacjach.
3. Promowanie ograniczania populacji zwierzaj poprzez:

a) swiadome nabywanie zwierzecia, poprzedzone analiza, mozliwosci zapewnienia
odpowiedniej opieki,

b) przeciwdziatanie zjawisku pseudohodowli, jako zrodto niekontrolowanego rozmnazania
zwierzaj oraz ograniczenie handlu psami z tych hodowli.
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ROZDZIAL IX

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOSCI ZWIERZAT:

POPRAWA BEZPIECZENSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO
REGULACJA SPRAW SANITARNO PORZADKOWYCH

1. Mozliwosc utworzenia przez Urza,d Miasta i Gminy - Patrolu Ochrony Zwierzaj to ustuga w

zakresie prewencji dotyczacej problemow zwiazanych ze zwierzetami na terenie Gminy
Chorzele, tj. postepowah sadowych, wspotpraca z komornikiem sadowym, Policja., lekarzem
weterynahi, kontrola, zagrozeh zwiazanych z posiadaniem psow ras uznanych za agresywne,

kierowanie spraw do sadow wzakresie nie przestrzegania ustawy o ochronie zwierzaj. Kontrole
targowisk, hodowli zwierzaj, ulic, wsi w zakresie przestrzegania ustawy o ochronie zwierzaj i
spraw sanitarno-porzadkowych. Takie dziatania wymusza, na wtascicielu lub opiekunie

odpowiedzialnosc za zwierze. Wtasciciel odpowiada i ponosi koszty w przypadku zagubienia,
pogryzienia, choroby czy wypadku zwierzecia.

Poprzez wyznaczenie miejsca do spacerow i zatatwiania potrzeb fizjologicznych zwierzaj oraz
wdrozenie akcji sprzajania po psach, od wtascicieli psow beda. egzekwowane odpowiedzialne
zachowania

2. Wtaczenie torebek na nieczystosci po psach jest dodatkowym waznym elementem programu

edukacyjnego mieszkahcow Miasta i Gminy Chorzele. Torebki na nieczystosci po psach sa_
dostepne w lecznicach weterynaryjnych.

Oznakowanie okreslonych terenow na terenie Gminy Chorzele poprzez umieszczenie tablic
informacyjnych dot. np.:

a) Zakazu wprowadzania psow (np. place zabaw dla dzieci)
b) Nakazu sprzajania nieczystosci po psach

c) Wyznaczenia okreslonych miejsc wybiegow dla psow

d) Zakazy zatatwiania sie zwierzaj pod grozba, wysokiej kary (np. ul. potozone w miescie
Chorzele )
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Jeden pies dziennie wydala okoto 10 dag odchodow statych. Przy ilosci zwierzaj, jakie ma

Gmina Chorzele to jest 1.500 psow x 10 dag = 150 kg zarazonych odchodow dziennie wciajgu
miesiaca to 4 tony 650 kilogramow.
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