
Projekt 

Program opieki nad wierz'(tami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomnosc' zwierz~t na terenie gminy Siubice, 


powiat plocki woj. mazowieckie 


Ro dziall 

Cele program i ogolne zalozenia 


Program opieki nad zwierzytami oraz za obiegania bezdomnosci zwierzqt, zwany dalej 

"Programem", rna na celu ograniczenie zjawiska bezdomnosci zwierzqt domowych na terenie 

gminy Slubice oraz zapewnienie wlasciJ ej opieki bezdomnym zwierzytom domowym 

i gospodarskim oraz wolno zyjqcym kotoml przebywajqcym w granicach administracyjnych 

gminy Slubice. 

l.2. 

1. 	 "Bezdomne zwierzy", zgodnie z art.4 p t 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ochronie 

zwierzqt oznacza zwierzy domowe lub gospodarskie, kt6re zostalo porzucone, ucieklo, 

bqdz zablqkalo siy i nie rna mozliwosci stalenia jego wlasciciela. 

2. 	 Przepis ust.l nie dotyczy zyjqcych na w lnosci kot6w. 

3. 	 Ilekroc w Programie jest mowa 0 "gmin e" rozumie siy przez to Gminy Slubice. 

1.3. 

Realizacja programu odbywa siy zgodnie przepisami Ustawy z dnia 21 Slerpma 1997 r. 

o ochronie zwierzqt, w szczeg6Inosci z zac owaniem zasad humanitaryzmu. 

1.4. 

1. 	 Realizacja programu obejmuje w szcze 6Inosci: 

a) 	 zapewnienie schronienia zwierzyt9m bezdomnym poprzez umieszczenie zwierzqt 

domowych w Schronisku dla zwierzqt w Plocku - schronisko SUEZ Plocka 

Gospodarka Komunalna Sp. z o. b., zwanym dalej "schroniskiem", a zwierzytom 

gospodarskim w gospodarstwie roln~m pod adresem Studzieniec 46, 09-533 Slubice. 

b) aktywne poszukiwanie os6b chytnydh do adoptowania zwierzqt bezdomnych, 

c) prowadzenie stalej i aktualnej int rmaCji 0 zwierzytach czekajqcych na adopcjy 
na stronach internetowych gminy Sl bice, 

d) prowadzenie opl~ca~ej z b~dZetu gm~ny Slubice steryliz~cji i kas~racji zwierzqt 
bezdomnych, znaJduJCJ:cych Sly w scromskach oraz wolno zYJCJ:cych kotow, 

e) zapewnienie calodobowej opieki eterynaryjnej zwierzytom objytym Programem 

na wypadek nastypstw zdarzen drog wych, 

f) zapewnienie opieki nad wolno Zyjq mi kotami. 

2. 	 Koszt realizacji zadan wskazanych w p t 1.4.1. ponosi gmina Slubice. 

1 



1.5. 


Na realizacjy zadan wskazanych w pkt. 1.4. gmina przeznacza z budzetu srodki w wysokosci 
10.000,00 zl, z czego: 

a) na odlawianie zapewmeme schronienia bezdomnym zwierzytom przeznacza 
siy 6.000,00 zl, 

b) na opieky weterynaryjn'} i sterylizacjy oraz kastracjy bezdomnych zwierz'}t przeznacza 
siy 1.500,00 zl, 


c) na opieky nad wolno zyj'}cymi kotami przeznacza siy 500,00 zl, 

d) na pozostale dzialania, przewidziane w Programie, przeznacza siy 2.000,00 z1. 


Rozdzial2 

Odlawianie bezdomnych zwierz~t 


2.1. 

Odlawianiem bezdomnych zwierz'}t z terenu gminy Slubice zajmuje siy schronisko, kt6re ma 

zawart'} obowi,}zuj,}C'l- umowy z gmin'} na realizacjy zadan w zakresie wylapywania, 

przyjmowania i utrzymywania bezdomnych zwierz'}t z terenu gminy Slubice. 

2.2. 
Pracownicy schroniska wsp61pracuj'} w ramach wykonywania dzialan, 0 kt6rych mowa 

w pkt 1.4.1. lit. a oraz pkt 2.1., z gmin'} oraz Policj'}. 

2.3. 

Umowa zawarta z podmiotem prowadz'}cym schronisko okrdla skutki nienalezytego 

wykonania wynikaj'}cych z niej zobowi'}zan, dotycz'}cych dzialalnosci schroniska, w tym 

ewentualnie kary umowne. 

2.4. 

1. 	 Organy gminy sprawuj'} nadz6r nad dzialalnosci'} schroniska, bacz'}c, aby wykonanie 

zadan, 0 kt6rych mowa w pkt I.4.I.lit. a oraz pkt 2.1., odbywalo siy zgodnie z wymogami 

humanitamej ochrony zwierz'}t. 

2. 	 W razie stwierdzenia niezgodnosci dzialan schroniska z przepisami prawa, a zwlaszcza 

z ustaw'} z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierz'}t i aktami wykonawczymi, organy 

gminy niezwlocznie zawiadamiaj,} wlasciwe rzeczowo instytucje publiczne 

o zaobserwowanych uchybieniach. 

2.5. 

Obowi'}zek zapewmema zwierzytom przebywaj'}cym w schronisku wlasciwej opieki, 

w szczeg61nosci: 

1) odpowiedniego pozywienia i dostypu do swiezej wody, 


2) ochrony przed warunkami atmosferycznymi, 
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;. 3) opieki weterynaryjnej, 

ciqzy na schronisku. 

2.6. 

Schronisko aktywnie uczestniczy w dzialanirch, majqcych zapewnie bezdomnym zwierzytom 

stalq opieky, w szczeg61nosci poprzez r:odanie informacji 0 adopcjach do publicznej 

wiadomosci. 

2.7. 
Schronisko rna obowiqzek udostypnic osobie, ubiegajqcej Sly 0 adopcjy zWlerzycla, 

ograniczony jedynie wzglydami bezpieczen wa, dostyp do pomieszczen, w kt6rych zwierzyta 

Sq przetrzymywane, za wyjqtkiem pomiesz zen przeznaczonych dla celu kwarantanny bqdi 
trzymania zwierzqt agresywnych. 

2.8. 

Adopcja zwierzycia ze schroniska moze 0 bye siy jedynie po odbyciu przez niego zabiegu 

polegajqcego na trwalym pozbawieniu zd Inosci plodzenia, chyba ze istniejq szczeg61ne 

przeci wwskazania, a zwlaszcza: 

1) nie pozwala na to stan zdrowia zwier ycia, 

2) zwierzy jest oznakowane w spos6b skazujqcy na to, ze pochodzi z zarejestrowanej 

hodowli i wlasciciel nie zrzekl siy prJwa wlasnosci. 

2.9. 

1. 	 Zwierzy w schronisku moze zostac poddane eutanazji jedynie w przypadku: 

a) gdy jest nieuleczalnie lub zakainie d!hore, a jego pobyt w schronisku podczas leczenia 
zagraza zyciu innych zwierzqt, 

b) gdy moze dalej zyc jedynie cier : iqc i znOSZqC b61, a moralnym obowiqzkiem 

czlowieka staje siy skr6cenie cierpie' zwierzycia, 

c) ~~y jest ag~esywne w st~pniu .nie ri kujqcym po~ra':"'Y'. bezposred~io zagraza ludziom 
I Innym zWlerzytom, a me rna mneg~ sposobu umkmycla zagrozema, 


d) w ramach usypiania slepych mi010W,w celu kontroli populacji. 


2. 	 0 koniecznosci przeprowadzenia zabi gu, 0 kt6rym mowa w pkt 2.9.1., orzeka lekarz 

weterynarii. 

2.10. 

W przypadku przepelnienia, schronisko ~a obowiqzek podjqc wsp61pracy z organizacjami 
spolecznymi, kt6rych statutowym celem jest ochrona zwierzqt, w celu umieszczenia 

nadwyzki zwierzqt w domach tymczasowy h. 

RL dZial3 
Opieka nad w Iino zyj~cymi kotami 
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3.1. 

Wolno Zyjqce na terenie gminy Slubice koty podlegajq opiece gminy. 


3.2. 

Gmina Slubice zapewnia wolno zyjqcym kotom pokarrn, urzqdzenia sluzqce do dokarrniania 

oraz schronienia. 

3.3. 

1. 	 Gmina Slubice finansuje zabiegi zmierzajqce do trwalego pozbawienia wolno Zyjqcych 

kotow zdolnosci plodzenia. 

2. 	 Zwierzy poddane zabiegowi, 0 ktorym mowa w pkt 3.3.1., powinno zostac niezwlocznie, 

po zakonczeniu okresu rekonwalescencj i, wypuszczone do miej sca, w ktorym zostalo 
schwytane. 

3.4. 

W ramach zadan, 0 ktorych mowa w pkt 3.2. i pkt 3.3., gmina wspolpracuje z mieszkancami 

oraz organizacjami spolecznymi, ktorych statutowym celem jest ochrona zwierzq1. 

3.5. 

1. 	 Osoba stale i regulamie dokarrniajqca wolno Zyjqce koty, zwana dalej "opiekunem 

kotow", moze zarejestrowac siy w Urzydzie Gminy. 

2. 	 Zarejestrowany opiekun kotow rna prawo do zwrotu kosztow dokarrniania wolno 

Zyjqcych kotow. 

3. 	 Wladze gminne zachycajq opiekunow kotow do czynnej pomocy przy wylapywaniu 

kotow w celu przeprowadzenia zabiegow, 0 ktorych mowa w pkt 3.3.1. 

Rozdzial4 

Adopcje zwierz~t i domy tymczasowe 


4.l. 

1. 	 Osoby fizyczne majq prawo ubiegac siy 0 sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania 

opieki nad zwierzyciem bezdomnym pochodzqcym z terenu gminy Slubice. 

2. 	 Sprawowanie opieki nad zwierzyciem moze miec postac: 

1) stalq i nieograniczonq w czasie, zmierzajqcq do nabycia ZWlerZyCIa na wlasnosc, 

zwanq dalej "adopcjq", 


2) ograniczonq w czasie, zwanq dalej "domem tymczasowym". 


4.2. 
1. 	 Przekazanie zwierzycia do adopcji odbywa siy nieodplatnie bqdz za zwrotem wydajqcemu 

podstawowych kosztow opieki medycznej nad zwierzyciem. 

2. 	 Przekazanie zwierzycia do domu tymczasowego odbywa siy nieodplatnie. 
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3. 	 Osoba sprawujCj.ca opiek~ nad zwierz~ ·em w ramach domu tymczasowego rna prawo 

ubiegac si~ 0 nieodplatnCj. adopcj~, chyb ze dopuscila si~ zaniedban bCj.dz winny spos6b 

naruszyla warunki umowy 0 prowadzeni domu tymczasowego. 

4.3. 

1. 	 Osoba ubiegajqca si~ 0 adopcj~ lub przyj~cie zwierz~cia do domu tymczasowego powinna 

cechowac si~ znajomosciq wymog6w d I tyczCj.cych sprawowania opieki nad zwierz~ciem 

danego gatunku. 
2. 	 W razie wCj.tpliwosci czy osoba, 0 kt6r j mowa w pkt 4.3.1., jest w stanie sprawowac 

naleZytq opiek~ nad zwierz~ciem, sc ronisko moze przeprowadzic we wsp6lpracy 
z gminCj. lub organizacjCj. spolecznCj., k 6rej statutowym celem jest ochrona zwierzCj.t, 

wywiad srodowiskowy. 

3. 	 Gdy istnieje duze prawdopodobienstwo, ze osoba, 0 kt6rej mowa w pkt 4.3.1., nie b~dzie 
sprawowac nalezytej opieki nad zwi rz~ciem, schronisko rna obowiCj.zek odm6wic 

wydania zwierz~cia. 

4.4. 

1. 	 Umowa adopcyjna i umowa 0 spraw wanie opieki w domu tymczasowym zawiera 

pouczenie 0 podstawowych obowiCj.zk ch osoby chowajCj.cej zwierz~, przewidzianych 
przez przepisy 0 ochronie zwierzCj.t oraz klauzule zobowiqzujqce do zapewnienia 

zwierz~ci~ wl~sciwych w~ru~~~ ~yto. 1 ania, w tym: 

1) odpowledmego pozywlema 1 sWlezeJ wody, 


2) schronienia przed warunkami atmos~rycznymi, 


3) dost~pu do stalej opieki weterynarYjl ej, 

4) szacunku, wolnosci od b6lu i cierpie ia. 


2. 	 Umowa adopcyjna i umowa 0 sprawo1anie opieki w domu tymczasowym zawiera dane 

?soby odb.i.erajCj.~ej z~ierz~, gatunekl ras~, ~lec, op,is ~ dane szczeg61ne .sluzq~e 
IdentyfikacJI ZWlerZ~CIa, a takze zn'TCj. hlston~ chorob 1 status prawny ZWlerZ~CIa 

(bezdomne, porzucone, oddane do schr niska, zwierz~, kt6re uleglo przepadkowi). 

3. 	 Dane, 0 kt6rych mowa w pkt 4.4.2., Sq rzechowywane w odpowiedniej bazie danych. 

4.5 
1. 	 W przypadku, gdy znalezienie osob sklonnej adoptowac dane ZWlerz~ jest malo 

prawdopodobne, w szczeg61nosci z po odu: 
1) problem6w behawioralnych, 
2) 	 zaawansowanego wieku, 

3) koniecznosci zapewnienia zwierz~ci wzmozonej opieki, 

gmina moze oddac zwierz~ do a opcji, zobowiqzujqc si~ do placenie osobie 

przysposabiaj~cej prLez okreslony c7aj co miesiqc kwoty pieni~znej, pokrywajqc cz~sc 
koszt6w utrzymania zwierz~cia. 

2. 	 Umowa, 0 kt6rej mowa w pkt 4. .1., okresla wysokosc swiadczenia, placonego 
opiekunowi oraz czas, przez kt6ry swia czenie jest spelniane. 
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3. 	 Umowa, 0 kt6rej mowa w pkt 4.5.1., moze przewidywac kary umowne za nienaIeZyte 

wykonanie zobowiq.zan z niej wynikajq.cych, w szczeg6Inosci za naruszanie przepis6w 
o ochronie zwierzq.t. 

4.6. 
Poszukiwanie os6b chytnych do adopcji oraz sprawowania opieki w domu tymczasowym 
odbywa siy: 

a) za posrednictwem Intemetu, 


b) za pomocq. ogloszen w Iokalnych mediach, 


c) we wsp6lpracy z mieszkancami oraz organizacjami spolecznymi. 


RozdzialS 

Opieka weterynaryjna 


1. 	 Gmina finansuje opieky weterynaryjnq. nad bezdomnymi zwierzytami. 
2. 	 Opieka weterynaryjna i Ieczenie zwierzq.t bezdomnych prowadzone sq. na podstawie 

umowy zawartej z Iekarzem weterynarii Panem Mariuszem BogieI prowadzq.cym 
dzialaInosc gospodarczq. pod nazwq. "Przychodnia Weterynaryjna - Mariusz BogieI" 
z siedzibq. w Howie. 

3. 	 Gmina finansuje opieky weterynaryjnq. w przypadku zdarzen drogowych z udzialem 
zwierzq.t wolno zyjq.cych, bezdomnych, a takze posiadajq.cych wlascicieIa w przypadkach, 

gdy kontakt z nim jest niemozIiwy a zwierzy wymaga natychmiastowej pomocy. 

4. 	 WlascicieI zwierzycia, kt6re uleglo wypadkowi, jest zobowiq.zany do zwr6cenia gminie 
poniesionych koszt6w Ieczenia. 

5. 	 Calodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzen drogowych z udzialem zwierzq.t 
prowadzona jest na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii Panem Mariuszem 
Bogiel Przychodnia Weterynaryjna w Howie. 

6. 	 UtyIizacjy zwlok zwierzq.t bezdomnych padlych lub zabitych w wyniku zdarzen 
drogowych na terenie gminy Slubice realizuje Gmina poprzez dokonanie zIecenia 
wsp6lpracujq.cemu przedsiybiorstwu utyIizacyjnemu HETMAN Sp. z 0.0. z Florianowa 
zajmujq.cemu sit; odbiorem i utylizacjq. padlych zwierzq.t. 

Rozdzial6 

Wspolpraca z mieszkancami w ramach polityki ograniczenia bezdomnosci zwierz~t 


6.1. 
Gmina ksztaltuje swiadomosc mieszkanc6w w zakresie metod waIki z bezdomnosciq. zwierzq.t 
domowych i gospodarskich w szczeg6Inosci: 

a) 	 uswiadamia 0 korzysciach plynq.cych z wprowadzenia danych 0 zwierzt;tach 
i ich wlascicieIach do zorganizowanych system6w ewidencyjnych, 

b) informuje 0 programach adopcyjnych, 
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.. c) 	 edukuje 0 zabiegach zmierzaj'lcych do trwalego pozbawienia zwierzycia zdolnosci 

plodzenia, klad,!c szczeg61ny nacisk a zalecenia natury spolecznej i weterynaryjnej. 

6.2. 
Gmina, w celu walki ze WZfostem populacji zwierz'lt, moze dofinansowa6 zabiegi polegaj'lce 

na trwalym pozbawieniu zdolnosci plod enia dokonywane na zwierzytach nalez'lcych 

do mieszkanc6w. 

6.3. 

Zadania, 0 kt6rych mowa w pkt 6.1., wy onywane s,! we wsp6lpracy z przedstawicielami 

organizacji spolecznych, kt6rych statutowy celem jest ochrona zwierz,!t. 

Dzikie zwierz~ta n terenie zabudowanym 

7.1. 

1. 	 W przypadku pojawienia siy na terenie abudowanym zwierzycia innego niz gospodarskie 

lub domowe, gmina w porozumieniu z Policj'l, Powiatowym Lekarzem Weterynarii 

i wlasciwym miejscowo kolem lowiecfim, a w razie koniecznosci - Straz'l Pozam'l, 

podejmuje kroki w celu umOZliWien[,a zwierzyciu powrotu do miejsca naturalnego 

bytowania. 

2. 	 lesli zwierzy, 0 kt6rym mowa w pk 7.1.1., nie jest w stanie samodzielnie wr6ci6 

do miejsca naturalnego bytowania, ll-karz weterynarii poddaje zwierzy zabiegowi 

tymczasowego uspienia w celu umbzliwienia jego przewiezienia do naturalnego 

srodowiska. W razie koniecznosci, gmiJ a zapewnia zwierzyciu opieky weterynaryjn,!.
I 

3. 	 lesli zwierzy, 0 kt6rym mowa w pkt l 1.1., zagraza bezpieczenstwu ludzi lub zwierz'lt 

domowych b'ldi gospodarskich, a nie ora mozliwosci dostarczania zwierzycia do miejsca 

naturalnego bytowania, zawiadamia si~ niezwlocznie dyzuruj'lcego lekarza weterynarii 

oraz lowczego wlasciwego kola lowiec !iego b'ldi inn'l osoby, uprawnion'l do uzycia broni 

palnej. 

7.2. 

Opieky weterynaryjn'l dla zwierz'!t dzikic zapewnia siy na podstawie umowy z lekarzem 

weterynarii Panem Mariuszem Bogiel z Pr chodni Weterynaryjnej w Howie. 
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