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z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.
z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w brzmieniu określonym w załączniku .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc Uchwały:
1) Nr 82/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie: wprowadzenia
programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
2) Nr 83//07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie: wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki oraz zapewnienia tym zwierzętom dalszej
opieki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Blanka Jabłońska
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Załącznik
do Uchwały Nr XX/194/12
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 15 marca 2012r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
Celem wprowadzenia
„PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI”
jest:
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki.
3. Zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę i innym chorobom odzwierzęcym.
4. Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów.
5. Edukacja mieszkańców na temat konieczności humanitarnego traktowania zwierząt.
Podstawa prawna do działań Gminy:
- Ustawa z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753),
- Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.
2008 z późn. zm.).
Ilekroć w niniejszej programie mowa jest o:
1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Ożarów Mazowiecki;
2) Programie, należy przez to rozumieć Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
3) Właścicielu, należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem gminy Ożarów Mazowiecki posiadającą
zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale.
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 gospodarczych, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
7) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
8) Schronisko należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające w warunki określone w Ustawie z dnia 11.03.2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78,
poz. 513).
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1. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE BEZDOMNYCH PSÓW
Realizacja programu dotyczącego bezdomnych psów polega na:
– Wyłapywaniu psów bezdomnych lub zagubionych przez właścicieli,
– Przewożeniu ich do lecznicy weterynaryjnej, w celu przeprowadzenia podstawowych badań lekarskich,
– Poszukiwaniu dotychczasowego właściciela psa,
– Po okresie kwarantanny (14 dni) przeprowadzeniu sterylizacji, kastracji, szczepień ochronnych i znakowaniu (np. chip) w miarę posiadanych środków,
– Przekazywaniu psów pod opiekę osobom wyrażającym chęć do (tzw. adopcji zwierzęcia) pod warunkiem,
że osoba adoptująca przejmuje na siebie obowiązki utrzymania i opieki nad psem,
– W miarę możliwości sprawdzanie warunków w jakich utrzymywane są psy adoptowane,
– Pomoc w utrzymaniu bezdomnych psów w okresie poszukiwania dotychczasowego właściciela lub nowego
domu,
– Umieszczaniu psów w schronisku
– Dopuszcza się możliwość usypianie ślepych miotów oraz eutanazji psów zgodnie z zapisami ustawy
o ochronie zwierząt.
W celu umożliwienia realizacji wymienionych działań w na Gminy Ożarów Mazowiecki utworzono:
a. Rejestr psów odłowionych na terenie Gminy
W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Ożarowie Mazowieckim będzie prowadzony
rejestr wyłapanych i doprowadzonych przez mieszkańców psów, wraz z informacją o ich dalszych losach
(pozostawienie w schronisku, przekazanie do adopcji, nieodpłatne przekazanie nowemu opiekunowi).
b. W ramach zamówień publicznych podpisywane są umowy ze schroniskami, podmiotami świadczącymi
usługi weterynaryjne i podmiotami świadczącymi usługi w zakresie odławiania zwierząt.
Schroniska to miejsca, do którego będą kierowane bezdomne zwierzęta, zwierzęta zagubione oraz zwierzęta
odebrane właścicielom w ramach interwencji związanej ze znęcaniem się nad nimi.
– Psy przekazywane do schroniska będą poddawane podstawowym zabiegom weterynaryjnym tj. sterylizacji,
kastracji, szczepieniom ochronnym i ewentualnemu znakowania (np. chip) lub obowiązek ten może być scedowany na schronisko.
c. System adopcyjny
System adopcyjny polega na utrzymywaniu psa przez osobę fizyczną, która zgłosi chęć opieki nad nim.
Kandydat na opiekuna w ramach adopcji musi podpisać kartę adopcyjną.
Schroniska z którymi nawiązywana będzie współpraca winny prowadzić akcje związaną z poszukiwaniem
nowego domu w ramach adopcji.
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim będzie propagował akcje adopcyjne po przez udostępnienie stron
internetowych, informatorów gminnych i tablic ogłoszeń.
2. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE BEZDOMNYCH KOTÓW
Realizacja programu dotyczącego bezdomnych kotów polega na wyłapaniu ich, poddaniu zabiegowi sterylizacji lub kastracji, zaszczepieniu przeciw wściekliźnie i wypuszczeniu na wolność w miejscu złapania.
a. Ponadto prowadzona będzie pomoc w utrzymaniu bezdomnych (wolno żyjących) kotów w okresie zimowym po przez ich dokarmianie,
b. Gmina Ożarów Mazowieckim będzie propagowała akcje adopcyjne po przez udostępnienie stron internetowych, informatorów gminnych i tablic ogłoszeń,
c. Osoba adoptująca bezdomnego kota może ubiegać się o sfinansowanie 100% zabiegu kastracji lub sterylizacji,
d. Dopuszcza się możliwość usypianie ślepych miotów oraz eutanazji psów zgodnie z zapisami ustawy
o ochronie zwierząt.
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3. USŁUGI WETERYNARYJNE
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim każdego roku prowadzi negocjacje z lecznicami weterynaryjnymi
odnośnie cen usług weterynaryjnych zlecanych przez gminę, niezbędnych dla prawidłowej realizacji programu.
Zakres usług obejmuje:
- przeprowadzenie badań ogólnego stanu zdrowia psów i kotów
- wystawianie książeczek zdrowia
- szczepienie przeciw wściekliźnie
- inne szczepienia ochronne
- znakowanie (np. chip) psów i kotów
- sterylizacji lub kastracji psów i kotów
- odrobaczanie
- usypianie ślepych miotów i eutanazji zwierząt zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt.
W ramach programu przewidziano możliwość dofinansowania przez gminę zabiegów sterylizacji zwierząt
domowych.
Właściciele zwierząt domowych mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% natomiast w 100% gmina
pokryje koszty zabiegów zwierząt bezdomnych i przeznaczonych do adopcji.
Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie podania w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim.
4. ODŁAWIANIE ZWIERZĄT
W ramach zamówień publicznych podpisywane są umowy z firmą zajmującą się wyłapywaniem zagubionych
i bezdomnych zwierząt.
Zakres usług obejmuje:
– stosowanie się do przepisów szczegółowych mówiących o sposobie prowadzenia czynności związanych
z wyłapywaniem zwierząt,
– całodobowa dyspozycyjność (odłowienie) z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, pierwsza pomoc, transport zwierzęcia do schroniska lub miejsca adopcji,
– przygotowanie zwierzęcia do przekazania nowemu opiekunowi po uzyskaniu pisemnego zobowiązania zainteresowanej osoby – karta adopcyjna,
– podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia dotychczasowego lub znalezienia nowego opiekuna
zwierzęcia,
– przyjmowanie bezdomnych zwierząt poszkodowanych z wypadków lub w inny sposób okaleczonych,
– obserwacja do 15 dni (w przypadku zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne) we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i wydanie przez niego zaświadczeń lekarsko- weterynaryjnych,
– w przypadku kastracji/sterylizacji dzikich kotów wypuszczenie na ten sam teren, z którego odłowiono
zwierzę,
– usypianie ślepych miotów,
– eutanazja zwierząt nie rokujących nadziei na wyleczenie – zgodnie z orzeczeniem lekarza weterynarii
z uwzględnieniem zapisami ustawy o ochronie zwierząt.,
– wyjazdy do wypadków, w których poszkodowane są zwierzęta,
– udział w akcjach związanych z potencjalnym zagrożeniem stwarzanym przez zwierzęta na terenie Gminy
Ożarów Mazowiecki,
– inne działania, które okażą się niezbędne w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki”.
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5. ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
Wskazuje się gospodarstwo rolne zlokalizowane w miejscowości Płochocin ul. Zabytkowa 1 „ROL-NAS”
w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich bez możliwości włączania ich do stada podstawowego.
6. INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
– Propagowanie zastosowanych rozwiązań na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
– Zainstalowanie tablic/cy ogłoszeń w najczęściej uczęszczanych na której mieszkańcy będą umieszczać
informacje o zgubionych i znalezionych zwierzętach.
– Współpraca z organizacjami zajmującymi się bezdomnością zwierząt (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Straż dla Zwierząt itp.)
– Propagowanie wśród mieszkańców przeprowadzania zabiegów sterylizacji psów i kotów zapobiegających
nadmiernemu, niekontrolowanemu wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych
– Propagowanie nowoczesnych metod znakowania psów – np. mikroczipów elektronicznych itp.
7. WSKAZANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJE
PROGRAMU
Przewiduję się przeznaczenie kwoty do 170 000 zł. na realizację zadań przewidzianych w niniejszym Programie opracowanym w oparciu o wytyczne zawarte w Ustawa z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.
z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.). Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizacje Programu określi
corocznie uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim dotycząca budżetu Gminy.
8. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, który swoje uprawnienia wykonuje za
pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Straży Miejskiej.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 1 ust. 9 ustawy z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2011r. Nr 230, poz. 1373), Rada Gminy określa,
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Uwzględniając powyższe zmiany przepisów koniecznym jest podjęcie przez Radę
Miejską w Ożarowie Mazowieckim stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie.
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ożarów Mazowiecki został zgodnie z wytycznymi art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r.
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), przekazany do zaopiniowania:
1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na
obszarze gminy;
3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Projekt pozytywnie zaopiniował Powiatowy Lekarz Weterynarii właściwy dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego oraz organizacje społeczne reprezentowane przez „Pogotowie dla Zwierząt”.
Dzierżawcy obwodów łowieckich działający na obszarze gminy nie zajęli stanowiska w ustawowym terminie
21 dni. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu – (11a ust. 8 ustawy
o ochronie zwierząt).

