Uchwała Nr 33/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 24 marca 2015 roku

w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Celestynów w 2015 roku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 11 ust. 1 i 11a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacje społeczne działające na terenie Gminy Celestynów, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich
działających na terenie Gminy Celestynów uchwala się, co następuje:

§1
Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Celestynów w 2015 roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętala

Uzasadnienie
Uchwały Nr 33/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 24 marca 2015 roku

Przedstawiony projekt uchwały ma na celu realizację zapisu art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt,
polegającego na obowiązku corocznego uchwalania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt programu został przekazany do zaopiniowania
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Otwocku, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest
ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na terenie Gminy
Celestynów i otrzymał pozytywną opinię.

Załącznik do Uchwały Nr 33/15
Rady Gminy w Celestynowie
z dnia 24 marca 2015 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów
w 2015 roku
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,
w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich
§1
Postanowienia ogólne:
1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2015 roku;
2) schronisku, należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi
spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539);
3) zwierzętach

bezdomnych,

należy

przez

to

rozumieć

zwierzęta

domowe

lub

gospodarskie,

które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia
ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
4) zwierzętach

domowych,

należy

przez

to

rozumieć

zwierzęta

tradycyjnie

przebywające

wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza;
5) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
6) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Celestynów.
§2

Cele oraz wykonawcy programu:
1. Celami programu są:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy;
2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;
4) poprawa porządku publicznego na terenie Gminy;
5) zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę;

6) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Celestynów.
3. Wykonawcami programu są:
1) Referat Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej;
2) Policja oraz organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób nie stwarzający
zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia;
3) dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy;
4) Nadleśnictwo Celestynów na terenie lasów będących własnością Skarbu Państwa;
5) przedszkole, szkoły i instytucje kultury poprzez edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie
humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.
§3
1. Gmina, na podstawie umowy zawartej ze schroniskiem dla zwierząt, zapewnia miejsce bezdomnym
zwierzętom w schronisku dla zwierząt, na podstawie zawartej umowy.
2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie poprzez
umieszczenie ich w schronisku na warunkach określonych w umowie.

§4
1. Wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się na podstawie zgłoszenia
interwencyjnego przyjętego przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego
i Obrony Cywilnej bądź też z urzędu, w zależności od zaistnienia potrzeby.
3. O terminach okresowego odławianie zwierząt bezdomnych mieszkańcy Gminy będą informowani
za pośrednictwem ogłoszeń oraz mediów lokalnych.
4. Zgłoszenie interwencyjne może być dokonane w dowolnej formie (osobiście, telefonicznie, mailem,
pisemnie).
5. Odłowieniem obejmuje się wszystkie zwierzęta bezdomne, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt
chorych lub zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
6. Odławianie

bezdomnych

zwierząt

będzie

prowadzone

za

pomocą

specjalistycznego

sprzętu,

który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.
7. Transportem, odławianiem i opieką nad odłowionymi zwierzętami z terenu Gminy Celestynów zajmuje się
podmiot będący pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, o nazwie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PERRO” z siedzibą w Zamieniu, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

na

podstawie

zawartej

umowy.
§5
1. Zakłada się możliwość przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, których właściciele,

w wyniku wypadków losowych, utracili możliwość pełnienia nad zwierzętami należytej opieki
(np. długotrwały pobyt w szpitalu osoby samotnej).
2. Koszty utrzymania zwierząt poddanych tymczasowej opiece Gminy pokrywają właściciele zwierząt.
3. Zwierzęta kwalifikują się do objęcia tymczasową opieką na skutek pozytywnie rozpatrzonych podań,
skierowanych do Urzędu Gminy przez opiekunów zwierząt.
4. Okres tymczasowej opieki ustalany jest indywidualnie dla każdego przypadku.
§6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:
1) podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania
nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Gmina poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty;
3) organizacje społeczne poprzez poszukiwanie nowych właścicieli zwierząt.
§7
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach
ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia
ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, a także przeznaczone
do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.
§8
1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt
lub w lecznicy dla zwierząt, zgodnie z umowami, które Gmina zawrze z podmiotami prowadzącymi
działalność we wskazanym zakresie.
2. Zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.
3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
odpowiednie służby do tego przeznaczone.
§9
1. Gmina zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich poprzez zawarcie umowy przez Gminę
z właścicielem gospodarstwa. Zakres umowy określać będzie gotowość zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom gospodarskim.
2. W przypadku umieszczenia zwierzęcia w gospodarstwie Gmina równocześnie podejmuje starania
w zakresie znalezienia nowego właściciela.
3. W 2015 roku gospodarstwem rolnym, w którym umieszczane będą bezdomne zwierzęta gospodarskie jest

gospodarstwo zlokalizowane w miejscowości Dąbrówka na ul. Karczewskiej 12.
§ 10
Zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zderzeń drogowych z udziałem zwierząt
zajmuje się lek. Andrzej Mastalerz prowadzący gabinet weterynaryjny „CITOVET” zlokalizowany
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Okrzei 12B, na podstawie zawartej umowy.
§ 11
1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami bezpośrednio będzie sprawował Urząd Gminy w Celestynowie, przy
współudziale wolontariuszy.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez:
1) ustalenie miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) zapewnienie ich dokarmiania w okresie zimowym oraz zapewnianie im wody pitnej w miejscach ich
przebywania;
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy, poprzez
ustawianie budek w miejscach, w których najczęściej przebywają koty wolno żyjące.
§ 12
1. W celu minimalizacji populacji zwierząt bezdomnych Gmina umożliwia właścicielom psów i kotów
dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt w wysokości 50% kosztów przy założeniu,
iż pozostałe koszty pokrywa właściciel zwierzęcia.
2. Zabiegi wymienione w ust. 1 wykonywane będą w Lecznicy Weterynaryjnej „Zoo Centrum” z siedzibą
w Otwocku, ul. Kościelna 5, na podstawie zawartej umowy na podstawie zawartej umowy.
§ 13
Zapewnia się bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy poprzez:
1) nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, wynikających z przepisów odrębnych;
2) edukowanie celem wyjaśnienia zasadności obowiązków oraz egzekwowanie ww. przepisów.
§ 14
Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:
1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia do treści programowych
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich
prawidłową opieką;
2) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy przy współudziale
organizacji pozarządowych na temat humanitarnego traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego
zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia;
3) promowanie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt;

4) prowadzenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi działań edukacyjnych m. in. w zakresie
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania
sterylizacji i kastracji, czipowania a także adopcji zwierząt bezdomnych.
§ 15

Realizacja Programu:
Program realizowany będzie z funduszy Gminy zapisanych w budżecie na rok 2015 w kwocie 55 000 zł,
z czego:
1) odławianie zwierząt bezdomnych – 14 400 zł;
2) przetrzymywanie zwierząt bezdomnych – 27 535 zł;
3) sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych – 2 065 zł;
4) usypianie ślepych miotów – 2 000 zł;
5) opieka nad zwierzętami gospodarskimi – 200 zł;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej – 3 400 zł;
7) zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 200 zł;
8) edukacja ekologiczna w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zwierząt – 200 zł;
9) realizacja programu dofinansowania zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów z terenu Gminy
Celestynów – 5 000 zł.
§ 16
Dla realizacji projektu ograniczania bezdomności zwierząt domowych Gmina może udzielać organizacjom
społecznym, pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci:
1) udostępnienia sali konferencyjnej Urzędu Gminy na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym;
2) promocji podejmowanych działań, głównie w środkach masowego przekazu;
3) zobowiązanie wszystkich podległych Gminie jednostek do ścisłej współpracy z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt.

