PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE PIASECZNO NA 2012 R.

§1
Postanowienia ogólne

Ilekroć w programie jest mowa o:
1. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Piaseczno i jego
wydziały, przy pomocy których Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wykonuje
zadania.
2. Schronisku – należy przez to rozumieć Firmę Usługowo-Handlową CANIS
Wiesława Rykowska z siedzibą w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 10/3.
3. Lecznicy – należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny PRIMA-VET Dariusz
Różycki z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Długa 8.
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 towarzyszy.
5. Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
6. 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 ani innej osoby, pod której opieką
trwale pozostawały.
7. Zwierzętach wolno żyjących (dzikich) – należy przez to rozumieć zwierzęta
nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka.
8. Opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę sprawującą nieformalną
opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, wolno żyjącymi kotami, a w szczególności
zajmującą się ich dokarmianiem.
9. Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Piaseczno obowiązujący w 2012 r.

§2

W ramach Programu Gmina Piaseczno realizuje następujące zadania:
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt.
4. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w Lecznicy.
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
6. Usypianie ślepych miotów.
7. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym
gospodarstwie rolnym.
8. Zapewnienie

całodobowej

opieki

weterynaryjnej

w przypadkach

zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt.
9. Plan znakowania (chipowania) bezdomnych zwierząt w gminie – prowadzenie
rejestru zwierząt.

§3
Wykonawcy programu

1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.
2. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:
(a) Urząd w zakresie koordynatora zadań wymienionych w § 2 pkt 1, 2, 3, 5, 7, 8,
9 w ramach Programu przez:
•

Straż Miejską Piaseczno;

•

inne wydziały Urzędu.

(b) Jednostki świadczące usługi na rzecz Urzędu:
•

Lecznica w zakresie zadań wymienionych w § 2 pkt 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

•

Schronisko w zakresie zadań wymienionych w § 2 pkt 1, 5.

(c) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt w zakresie zadań wymienionych w § 2 pkt 1, 2,
5, 7.
3. Jednostki wymienione w ust. (a) i (b) współpracują w swym zakresie z Powiatową
Inspekcją Weterynaryjną.

§4
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku

1. Schronisko przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z
terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Piaseczno.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami określa ustawa z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002 ze
zmianami) oraz regulamin Schroniska.
3. Zwierzęta przebywające w Schronisku będą miały zapewnione właściwe warunki
bytowania oraz opiekę lekarsko-weterynaryjną.

§5
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi
granicami Gminy Piaseczno realizuje się przy współpracy Gminy z organizacjami
społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w punkcie 1, obejmuje:
(a) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

(b) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno
żyjących;
(c) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno
żyjących;
(d) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów;
(e) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w Lecznicy;
(f) przyjmowanie zgłoszeń oraz rejestrację opiekunów społecznych kotów wolno
żyjących;
(g) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
3. Dokarmianie kotów wolno żyjących będzie się odbywało w okresie jesiennozimowym. Będzie ono prowadzone przez organizację społeczną współpracującą
w tym zakresie z Urzędem na podstawie umowy.
4. W rejestrze prowadzonym przez Straż Miejską określone będzie miejsce
przebywania

kotów

wolno

żyjących,

ich

orientacyjna

liczba

oraz

ilość

przeznaczonej karmy. Po sprawdzeniu danych uwzględnionych w rejestrze
organizacja będzie mogła odebrać w wyznaczonym miejscu karmę dla kotów.

§6
Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzi Lecznica.
2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub
innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności
chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
3. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami
Gminy Piaseczno podlegają stałemu odławianiu – zgłoszenia od mieszkańców
gminy o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Straż Miejska w Piasecznie.

4. Odławianie

zwierząt

bezdomnych

może

być

prowadzone

za

pomocą

specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i
zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
5. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o
ochronie zwierząt.
6. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska.
7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego
gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich na
podstawie zawartej umowy.
8. W razie braku możliwości pilnego wykonania usługi przez Lecznicę Gmina zleca
wykonanie usługi odłowu i przewiezienia zwierząt bezdomnych do Schroniska
innemu, dostępnemu w danym czasie podmiotowi w przypadku, kiedy zwierzęta
bezdomne znajdują się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu.

§7
Sterylizacja albo kastracja zwierząt

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację odłowionych zwierząt
bezdomnych. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez
lekarza weterynarii.
2. Zabiegom, o których mowa w punkcie 1, nie podlegają:
(a) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Lecznicy z uwagi na
możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;
(b) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z
uwagi na stan zdrowia lub wiek.
3. Lecznica zapewni wysterylizowanym kotom kilkudniową opiekę po zabiegu, a
następnie zostaną one przewiezione do ich naturalnego środowiska.
4. Lecznice weterynaryjne będą prowadzić statystykę zwierząt po zabiegach
sterylizacji.

§8
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

1. Zwierzęta przebywające w Lecznicy po odbyciu 14-dniowej kwarantanny zostają
poddane zabiegom lekarsko-weterynaryjnym i następnie mogą być przeznaczone
do adopcji.
2. Adoptować zwierzę może tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód tożsamości
z adresem zameldowania, po podpisaniu umowy adopcyjnej.
3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
(a) Biuro Promocji i Informacji poprzez prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji
zwierząt na stronie internetowej Urzędu.
(b) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania
nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
(c) Lecznica poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania
nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
(d) Organizacje

pozarządowe

poprzez

prowadzenie

akcji

adopcyjnych

i

promocyjnych.

§9
. Usypianie ślepych miotów

1. Usypianie ślepych miotów zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. realizuje Lecznica.
2. Bezpłatne zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii
zatrudniony w Lecznicy, przy spełnieniu następujących wymogów:
(a) zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i
przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń;

(b) sam zabieg uśpienia powinien być wykonany w sposób humanitarny i
zaaprobowany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce;
(c) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu
zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

§ 10
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym
gospodarstwie rolnym

1. Gospodarstwo rolne, z którym Urząd zawrze umowę, przyjmuje i zapewnia opiekę
bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi
granicami Gminy Piaseczno.
2. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych
zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę z
właścicielem gospodarstwa w momencie zaistnienia okoliczności wymagającej
interwencji.
3. Szczegółowy

sposób

postępowania

w

gospodarstwie

ze

zwierzętami

gospodarskimi określa umowa.
4. Urząd podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych
zwierząt.

§ 11
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

1. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Piaseczno
realizowana jest poprzez:
(a) zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Lecznicy w ramach jej możliwości
organizacyjnych;

(b) zawarcie

umowy

z

inną

lecznicą

weterynaryjną

świadczącą

opiekę

weterynaryjną w przypadku zdarzeń mających miejsce poza godzinami dyżuru
lekarza w Lecznicy.

§ 12
Plan znakowania zwierząt w gminie – prowadzenie rejestru zwierząt

Plan znakowania bezdomnych zwierząt w gminie jest realizowany przez:
(a) obowiązkowe wszczepianie mikrochipa w Lecznicy;
(b) prowadzenie bazy danych zwierząt przez Lecznicę.

§ 13
Finansowanie Programu

1. Koszty realizacji programu ponosi Gmina.
2. W zakresie dotyczącym zwierząt domowych na realizację Programu na 2012 r.
planuje się kwotę – 217 000 zł, przeznaczoną na:
(a) zadania realizowane przez Lecznicę w ramach Programu – 180 000 zł;
(b) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizację kotek – 4000 zł i
dokarmianie – 4000 zł;
(c) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych, tj. umowę z lecznicą weterynaryjną – 4000 zł;
(d) elektroniczne znakowanie zwierząt (chipowanie) – 25 000 zł.
3. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do
gospodarstwa, leczenia oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru
zwierząt przez właściciela albo z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt.
4. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie:
(a) zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z

2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) lub
(b) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

