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UCHWAŁA NR VII/72/19
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2019 roku
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 122) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2019 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LII/546/18 Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2018 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cichal
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Załącznik do uchwały Nr VII/72/19
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 marca 2019 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI W 2019 ROKU
DZIAŁ I.
ZAŁOŻENIA PROGRAMU
§ 1. Postanowienia ogólne:
1) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Ożarów Mazowiecki ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich w tym
w szczególności do psów i kotów bezdomnych z terenu administracyjnego Gminy Ożarów Mazowiecki;
2) Realizacja Programu w zakresie dotyczącym bezdomnych psów polegać będzie przede wszystkim na
wyłapywaniu psów bezdomnych, które stwarzają zagrożenie dla mieszkańców Gminy Ożarów
Mazowiecki, są agresywne, zabłąkały się, zgubiły, zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich
właścicieli lub osób pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały;
3) Opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz poszukiwanie dla nich nowych właścicieli na terenie Gminy
Ożarów Mazowiecki obejmować będzie współpracę ze Schroniskiem, Strażą Miejską i organizacjami
społecznymi.
§ 2. Celem wprowadzenia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2019 roku " zwanego dalej „programem” jest:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) odławianie bezdomnych zwierząt;
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki;
4) zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację/kastrację psów i kotów;
5) sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie;
6) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
7) edukacja mieszkańców na temat opieki i humanitarnego traktowania zwierząt;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
9) zwiększenie liczby adopcji zwierząt bezdomnych.
DZIAŁ II.
DZIAŁANIA DOTYCZĄCE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 3. Realizacja programu dotyczącego bezdomnych zwierząt polega na:
1) wyłapywaniu psów bezdomnych lub zagubionych przez posiadaczy zwierząt;
2) przewożeniu ich do zakładu leczniczego dla zwierząt, w celu przeprowadzenia podstawowych badań
i zabiegów lekarskich;
3) poszukiwaniu dotychczasowego właściciela psa;
4) po okresie kwarantanny (14 dni) przeprowadzeniu sterylizacji/kastracji, szczepień ochronnych
i znakowania (np. chip), w miarę posiadanych środków;
5) 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;
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6) monitorowania przebiegu procesu adopcji psa bezdomnego;
7) pomocy w utrzymaniu bezdomnych psów w okresie poszukiwania dotychczasowego posiadacza zwierząt
lub nowego domu;
8) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt tj:
- Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt poprzez podpisanie umowy
z Fundacją im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Podkowiańskiej 2, 01-472 Warszawa, reprezentowaną przez Panią Halinę Strecker i Panią Annę
Sankowską - Trelę;
9) wydawaniu dyspozycji o umieszczeniu psa w schronisku;
10) kontroli schroniska do którego przekazano psy;
11) dopuszczeniu możliwość usypiania ślepych miotów oraz eutanazji psów zgodnie z zapisami ustawy
o ochronie zwierząt;
12) zawieraniu umów z podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi w zakresie objętym niniejszym
programem;
13) propagowaniu akcji adopcyjnych dla psów poprzez udostępnianie strony internetowej, tablic ogłoszeń,
a także propagowaniu akcji w informatorze gminnym;
14) zapewnieniu opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym oraz poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych, jeżeli nie posiadają one właścicieli lub też gdy nie można ustalić właściciela tj:
- Gmina zapewnia opiekę weterynaryjną zwierzętom rannym oraz poszkodowanym w wypadkach
drogowych poprzez podpisanie umowy z Panem Janem Kuczmerą prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą F.U.H „Agro-Pomarzany” z siedzibą 05-840 Brwinów ul. Słowiańska 24.
DZIAŁ III.
DZIAŁANIA DOTYCZĄCE KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH
§ 4. Realizacja programu dotyczącego wolnożyjących kotów polega na wyłapaniu ich, poddaniu zabiegowi
sterylizacji lub kastracji, zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie i wypuszczeniu na wolność w miejscu złapania.
Ponadto:
1) prowadzona będzie pomoc w utrzymaniu wolnożyjących kotów poprzez ich dokarmianie;
2) Gmina będzie propagowała akcje adopcyjne poprzez udostępnienie stron internetowych, informatorów
gminnych i tablic ogłoszeń;
3) osoba adoptująca kota będzie mogła ubiegać się o sfinansowanie 100% zabiegu kastracji lub sterylizacji;
4) dopuszcza się możliwość usypiania ślepych miotów oraz eutanazji kotów zgodnie z zapisami ustawy
o ochronie zwierząt;
DZIAŁ IV.
USŁUGI WETERYNARYJNE
§ 5. 1. Gmina Ożarów Mazowieckim każdego roku prowadzi negocjacje z zakładami leczniczymi dla
zwierząt znajdującymi się na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, odnośnie cen usług weterynaryjnych
zlecanych przez Gminę, niezbędnych dla prawidłowej realizacji programu.
Zakres usług obejmuje:
1) przeprowadzanie badań ogólnego stanu zdrowia psów i kotów;
2) wystawianie książeczek zdrowia;
3) wykonywanie szczepień ochronnych i zabiegów w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby;
4) sterylizacje lub kastracje psów i kotów;
5) usypianie ślepych miotów i eutanazji zwierząt zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt;
6) znakowanie psów wraz z założeniem stosownej dokumentacji.
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2. Gmina pokryje w 100% koszty usług weterynaryjnych wymienionych w ust. 1, dla zwierząt
bezdomnych, przeznaczonych do adopcji.
3. Gmina pokryje w 75% koszty zabiegu sterylizacji/kastracji psów i kotów posiadających właścicieli,
będących mieszkańcami Gminy.
4. Gmina pokryje w 100% koszty znakowania psów posiadających właścicieli, będących mieszkańcami
Gminy.
DZIAŁ V.
ODŁAWIANIE ZWIERZĄT
§ 6. Gmina zapewnia odławianie bezdomnych zwierząt poprzez podpisanie umowy z Panem Janem
Kuczmerą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U„Agro-Pomarzany” z siedzibą 05-840
Brwinów ul. Słowiańska 24.
DZIAŁ VI.
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
§ 7. Wskazuje się posesję Pani Izabeli Wolskiej, ul. Poznańska 351, 05-860 Płochocin, w celu zapewnienia
miejsca dla zwierząt gospodarskich.
DZIAŁ VII.
INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
§ 8. 1. Propagowanie zastosowanych rozwiązań na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
2. Utrzymanie tablic ogłoszeń w najczęściej uczęszczanych miejscach, na których mieszkańcy będą
umieszczać informacje o zgubionych i znalezionych zwierzętach.
3. Współpraca z organizacjami zajmującymi się bezdomnością zwierząt (Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami, Straż dla Zwierząt, Fundacja „Chcę mieć przyszłość”, Fundacja AR-KA-DO itp.).
4. Propagowanie wśród mieszkańców wiedzy na temat obowiązków wynikających z posiadania zwierząt.
5. Propagowanie nowoczesnych metod znakowania psów – np. mikroczipów elektronicznych itp.
DZIAŁ VIII.
WSKAZANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH
NA REALIZACJĘ PROGRAMU
§ 9. 1. Przewiduje się przeznaczenie kwoty do 260.000 zł na realizację zadań przewidzianych w niniejszym
Programie. Kwotę ostateczną określi uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim dotycząca budżetu
Gminy.
2. Przewidywany podział środków:
1) 120.000 zł zabiegi weterynaryjne i znakowanie psów;
2) 15.000 zł zakup suchej karmy;
3) 120.000 zł koszty odławiania i doraźnej pomocy weterynaryjnej zwierząt domowych i gospodarskich,
utrzymanie kwarantanny dla odłowionych zwierząt oraz schronisko dla bezdomnych zwierząt;
4) 5.000 zł edukacja mieszkańców na temat opieki i humanitarnego traktowania zwierząt.
3. Koordynatorem Programu jest Burmistrz, który swoje uprawnienia wykonuje za pośrednictwem
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Straży Miejskiej.

