Załącznik do uchwały Nr ……….../20
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia ………..2020 roku

PROGRAM
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Piątek w 2020 r., zwany dalej „Programem”
WPROWADZENIE
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę.” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt).
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Piątku uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2020r.”,
zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych
zwierząt jest największa w całym kraju, jak również na terenie gminy Piątek.
W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Domowych, z którym Gmina Piątek ma zawartą umowę, na
dzień 18 stycznia 2020 roku przebywają 3 psy przekazane z terenu gminy. Należy zaznaczyć, że liczba
ta nie maleje lecz zwiększa się z uwagi na fakt, iż więcej psów do schroniska jest dostarczanych, niż
adoptowanych lub kończących swój żywot. Zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim
poziomie i ma tendencję wzrostową.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie;
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli;
3) ucieczki zwierząt;
4) łatwość pozyskiwania zwierząt;
5) panujące mody na dane rasy zwierząt;
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.
Jednak co do zasady obowiązek utrzymania zwierząt spoczywa na ich opiekunach. Kto utrzymuje
zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i
opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji
ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)Urzędzie Miejskim - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Piątku, przy pomocy którego
Burmistrz Piątku wykonuje zadania;
2)Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Piątek;
3)Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza Piątku;
4)schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych
„Przyjaciel” z siedzibą w Kotliskach 13, 99-300 Kutno REGON: 610296592; NIP: 775-123-58-88,
z którym Gmina Piątek zawarła umowę na 2020 rok;
5)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;
6) 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;
7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w
otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
8) służbie weterynaryjnej - należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny ,,Veterinus” s.c. ul.
Łowicka 22, 99-120 Piątek lub inny zakład leczniczy;
9) gospodarstwo rolne - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w miejscowości Sułkowice
Pierwsze nr 1, 99-120 Piątek;
10) służbach porządkowych - należy rozumieć Posterunek Policji w Piątku, Komendę Powiatową
Policji w Łęczycy;
11) Programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2020 roku”.
Rozdział 2
Cel Programu
§ 2. Celem Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek, zwanego dalej
programem, jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy;
2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
3) odławianie bezdomnych zwierząt, w tym tzw. interwencyjne odławianie;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
6) czipowanie bezdomnych psów w schroniskach oraz ich kastracja i sterylizacja;
7) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących poprzez kastrację i
sterylizację;
8) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3
Realizatorzy Programu
§ 3. 1. Rada Miejska przyjmuje, że realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności
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zwierząt prowadzą:
1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” z siedzibą w Kotliskach 13, 99-300
Kutno;
2) Firma Usługowa, z którą współpracuje Gmina Piątek, prowadząca odławianie
i dostarczanie do Schroniska bezdomnych zwierząt – Firma Usługowa ,,Herkules” z/s: Słowik, ul.
Gdańska 107, 95-100 Zgierz;
3) służby weterynaryjne;
4) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności
zwierząt;
5) służby porządkowe;
6) szkoły na terenie gminy, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania
zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.
2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Piątek, zamieszczone zostaną informacje o czynnym całodobowo numerze telefonu, pod którym
mieszkańcy mogą dokonywać zgłoszeń dotyczących zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Rozdział 4
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt
§ 4. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt w szczególności realizują:
1) schronisko poprzez:
a) czipowanie bezdomnych zwierząt opuszczających schronisko,
b) bieżące wprowadzanie danych o oznakowanych zwierzętach do bazy danych;
2) Urząd Miejski w Piątku poprzez prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o elektronicznym
znakowaniu psów i kotów;
3) właściciele zwierząt poprzez dokonywanie elektronicznego znakowania we własnym zakresie i na
własny koszt.
§ 5. Właściciele zwierząt, którzy dokonują znakowania zwierząt, w szczególności psów i kotów,
czynią to na poniższych zasadach:
1) w celu wykonania usługi czipowania należy dokonać zgłoszenia do zakładu leczniczego dowolnie
wybranego przez właściciela zwierzęcia;
2) właściciel zwierzęcia po zaczipowaniu zwierzęcia pokrywa w 100% koszty za wykonanie usługi
elektronicznego znakowania psa lub kota.
Rozdział 5
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt
§ 6. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:
1) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania
tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2) Gmina dokona skierowań do zakładu leczniczego psów lub kotów wolno żyjących w celu
dokonania zabiegów sterylizacji lub ich kastracji;
3) Gmina dokona zapłaty za wykonane usługi sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących na
rachunek bankowy zakładu leczniczego, po przedłożeniu przez wykonującego zabieg lekarza
weterynarii faktury.
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Rozdział 6
Opieka nad zwierzętami
§ 7. Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy, w tym również bezdomnym zwierzętom,
realizują:
1) Gmina Piątek poprzez zawarcie umowy ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z
terenu Gminy;
2) Urząd Miejski w Piątku poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
zwierząt gospodarskich;
3) Urząd Miejski w Piątku poprzez zlecanie odłowu bezdomnych psów i dostarczanie ich do
schroniska;
4) Urząd Miejski w Piątku poprzez współpracę ze służbami weterynaryjnymi określonymi w § 1 pkt
8;
5) Urząd Miejski w Piątku poprzez współpracę ze służbami porządkowymi określonymi w § 1 pkt 10;
6) Urząd Miejski w Piątku poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, których działalnością
statutową jest ochrona zwierząt;
7) Urząd Miejski w Piątku poprzez współpracę z kołami łowieckimi działającymi na jej obszarze.
§ 8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym opieki lekarskiej oraz ich dokarmianie
realizują:
1) Urząd Miejski w Piątku poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
2) Urząd Miejski w Piątku poprzez współpracę ze służbami weterynaryjnymi, w przypadkach
istniejącej potrzeby podjęcia leczenia kotów wolno żyjących (wydawanie zleceń na ich leczenie i
pokrycie kosztów tego leczenia z budżetu Gminy);
3)

Urząd Miejski w Piątku poprzez zakup i wydawanie karmy.
§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i
oddawanie do adopcji bezdomnych psów osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte
warunki bytowania;
2) Urząd Miejski w Piątku poprzez niżej opisaną promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu
Gminy do schroniska:
a)
zamieszczenie informacji adopcyjnej dotyczącej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu
Gminy, w szczególności poprzez umieszczenie w BIP ich zdjęć oraz informacji o wyłapanych
zwierzętach,
§ 10. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje uprawniony podmiot
posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonanie usługi.
2.
Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska pozostają pod opieką
schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem schroniska.
3.
W przypadku odłowionych zwierząt rannych, opiekę lekarską nad zwierzętami przejmuje na
zlecenie Gminy zakład leczniczy.
4.
Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazane
do wskazanego przez Burmistrza gospodarstwa rolnego.
5.
W sytuacji braku umowy z podmiotem wykonującym usługi odłowu i transportu psów lub braku
możliwości wykonania usługi przez podmiot, z którym została zawarta w tym zakresie umowa, Gmina
zleca wykonanie usługi odłowu i przewiezienia psów do schroniska innemu, dostępnemu w danym
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czasie podmiotowi w przypadku, kiedy te zwierzęta bezdomne znajdują się w sytuacji zagrażającej ich
życiu lub zdrowiu.
6.
W chwili zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu bezdomnego zwierzęcia/zwierząt, i braku
możliwości przekazania go do schroniska (np. z powodu braku miejsc w schronisku), z którym Gmina
zawarła stosowną umowę współpracy, zwierzę/zwierzęta zostanie przekazane na podstawie wydanego
przez Burmistrza zlecenia do najbliższego dostępnego ośrodka sprawującego stałą opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez dokonanie zlecenia odpowiednim służbom
weterynaryjnym dla podjęcia opieki lekarskiej nad bezdomnymi psami i kotami wolno żyjącymi z terenu
gminy w celu udzielenia pomocy lekarskiej, po czym zwierzę zostanie przekazane do schroniska.
§ 12. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, realizują:
1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2) Gmina poprzez zlecanie miejscowemu lekarzowi weterynarii usypiania ślepych miotów
bezdomnych psów i kotów wolno żyjących.
2. Gmina pokryje z budżetu Gminy koszty związane z usypianiem ślepych miotów bezdomnych
psów lub kotów wolno żyjących wg wcześniejszych cenowych ustaleń z miejscowym lekarzem
weterynarii.
Rozdział 7
Edukacja mieszkańców
§ 13. 1. Urząd Miejski w Piątku podejmie działalność informacyjną skierowaną do jej
mieszkańców, a w szczególności w stosunku do osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie,
na temat obowiązków nałożonych przepisami ustawy o ochronie zwierząt oraz prawem miejscowym
ustanowionym w uchwale Rady Miejskiej w Piątku.
2. Edukacja społeczeństwa gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów
zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie poprzez:
1) zachęcenie nauczycieli szkół z terenu gminy, do włączenia treści programowych w dziedzinie
ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki
nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, promowanie
prawidłowych postaw zachowań w stosunku do zwierząt;
2) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt oraz tworzenie warunków do aktywizacji mieszkańców w ramach działalności tego typu
organizacji.
Rozdział 8
Finansowanie Programu
§ 14. 1.Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu określa budżet Gminy
Piątek.
2.Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu w roku 2020 wynosi 27.000 zł.
3.Wysokość środków dla poszczególnych zadań kształtuje się następująco:
1) utrzymywanie zwierząt bezdomnych w schronisku oraz ich odławianie i sterylizacja –25.000 zł;
2) wyżywienie, materiały – 2.000 zł.
4.Środki finansowe wydatkowane będą zgodnie z zawartymi umowami.
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