Uchwała Nr L/482/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2014 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z
2013, poz. 856) rada gminy corocznie określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który przyjmowany jest w drodze uchwały.
Program reguluje kwestie dotyczące zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w
schronisku, opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz
sterylizacji i kastracji zwierząt w schroniskach. Program zawiera również omówienie
problemu poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych i zapewnienia
całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom w przypadkach zdarzeń
drogowych.
Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2014 roku przyczyni się do zmniejszenia
populacji porzuconych zwierząt, zapewnienia lepszej opieki zwierzętom bezdomnym oraz
zapewnienia większego bezpieczeństwa mieszkańcom.
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Załącznik
do Uchwały Nr L/482/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 marca 2014 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2014 roku.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Karczew,
2) Wydziale, należy przez to rozumieć Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii Urzędu
Miejskiego w Karczewie,
3) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013, poz. 856),
4) 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,
5) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza,
6) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w
rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
7) zwierzętach wolno żyjących (dzikich), należy przez to rozumieć zwierzęta
nieudomowione, żyjące w warunkach niezależnych od człowieka,
8) schronisku dla zwierząt – rozumie się przez to Schronisko dla Zwierząt w Kolnie, ul.
Wesoła 12 (18 – 500 Kolno) 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 2008 r. Nr 213, poz. 1342
ze zm.),
9) gospodarstwie – rozumie się przez to gospodarstwo rolne we wsi Łukówiec nr 50, działka
ewidencyjna nr 193 obręb 7, z którym Gmina zawarła umowę cywilnoprawną określającą
szczegółowe warunki pobytu zwierząt w gospodarstwie rolnym,
10) Programie, należy przez to rozumieć niniejszy Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2014
roku.
§ 2. 1. Wykonawcami Programu są:
1) gmina,
2) schronisko dla zwierząt,
3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których celem statutowym jest ochrona
zwierząt, współpracujące z organami Gminy.
2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wydział,
który współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem
lekarsko – weterynaryjnym;
3. Program został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Cel i Zadania Programu
§ 3. 1. Celami Programu są:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
2) zapobieganie bezdomności zwierząt.
2. Zadania Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4)ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację zwierząt domowych,
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
9) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.
§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Gmina
realizuje poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt
będącym pod stałym nadzorem inspekcji weterynaryjnej, na podstawie umowy.
§ 5. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi sprawowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno
żyjące,
2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia wody pitnej w miejscach ich przebywania,
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia szczególnie w okresie zimowym,
4) współdziałanie z organizacjami społecznymi przy realizacji zadania.
2. Koty wolno żyjące bytujące głównie w piwnicach domów mieszkalnych
wielorodzinnych są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega
rozprzestrzenianiu się gryzoni. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie jest
wskazane ich wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach, a stwarzanie lepszych warunków
w miejscach dotychczasowego bytowania.
§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie dotyczyło zwierząt pozostawionych
bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub osoby,
pod której opieką dotychczas przebywały, a w szczególności chorych lub zagrażających życiu,
zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. Odławianie bezdomnych zwierząt i ich transport do
schroniska będzie wykonywane przez firmę Perro, Zamienie, ul. Leśna 23, 05 – 300 Mińsk
Mazowiecki prowadzącą działalność w ww. zakresie, z którą Gmina współpracuje na
podstawie umowy. Odławianiem bezdomnych zwierząt mogą się również zajmować
organizacje społeczne, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania
zwierząt domowych.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza
zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Transport odłowionych zwierząt będzie się odbywał
środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego przewozu zwierząt, zapewniającym
odpowiednie warunki.
§ 7. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt odbywa się poprzez sterylizację i
kastrację zwierząt odłowionych na terenie Gminy i przekazanych do schroniska dla
bezdomnych zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. Zabiegi
sterylizacji i kastracji mogą być wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

2. Zabiegom sterylizacji i kastracji mogą być poddane zwierzęta po upływie 14 dni od
przywiezienia ich do schroniska ze względu na możliwość zgłoszenia się właściciela lub
opiekuna.
3. W celu zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt zabiegi sterylizacji suk i kotek
należących do mieszkańców Gminy są finansowane przez Gminę, która zawiera umowę z
lekarzem weterynarii na wykonywanie ww. usług. Zabiegi są wykonywane po dostarczeniu
zwierząt do lecznicy.
§ 8. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest
poprzez informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt na stronach internetowych
Gminy oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi i podmiotem prowadzącym
schronisko w zakresie poszukiwania właścicieli zwierząt poprzez umieszczanie na ich
stronach internetowych informacji o bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy.
2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt może się rozpocząć po
upływie 14 dni od umieszczenia zwierzęcia w schronisku.
§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt mogą wykonywać w schronisku jedynie
lekarze weterynarii. Gmina finansuje usypianie ślepych miotów suk i kotek należących do
mieszkańców Gminy. Usługi te są wykonywane przez lekarza weterynarii na podstawie
umowy.
§ 10. Bezdomne zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta gospodarskie odebrane ich
właścicielom czasowo na podstawie art. 7 ustawy mają zapewnione miejsce w gospodarstwie
rolnym.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez umowę z firmą Citovet Gabinet
weterynaryjny, ul. Okrzei 12B, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki, mającą możliwość świadczenia
usług całodobowo.
§ 12. Edukacja mieszkańców będzie się odbywała we współpracy z organizacjami
społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt oraz placówkami oświatowymi
na terenie Gminy. Działania edukacyjne będą miały na celu upowszechnianie wśród
mieszkańców, głównie wśród dzieci i młodzieży, wiedzy na temat odpowiedzialnego,
humanitarnego traktowania zwierząt ze zwróceniem szczególnej uwagi na problem
bezdomności zwierząt i sposoby jego ograniczania.
Finansowanie Programu
§ 13. Środki finansowe w kwocie 41.300 zł przeznaczone na realizację zadań
określonych w Programie zabezpieczone są w budżecie Gminy na 2014 rok.
§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług
i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
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