
UCH WALA N r 1941XX/2012 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 28.03.2012 r. 

w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetarni bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierzqt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2012 roku. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pozn. zrn.), art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z pozn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 wrzesnia 
1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z poin. 
zrn.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastepl.~je: 

Okresla siq Program opieki nad zwierzetarni bezdornnyrni oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt 
na terenie grniny Miasto i Gmina Serock w 2012 roku, stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniern podjecia. 



Uzasadnienie 

do Uchwaty Nr 1941W2012 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 28.03.2012 roku 

w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierzqt na tere~iie gminy Miasto i Gmina Serock w 2012 roku 

W zwiqzku z nowelizacjq ustawy o ochronie zwierzqt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 106, poz. 1002 z poin. zm.), ktora weszla w zycie 1 stycznia 201 2 roku, zrrlienio~iy zostal art. 11 a, 
ktory zobowiqzuje Rade gminy do okreslania w drodze uchwaly, corocznie do dnia 31 marca, programu 
opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt. Stanowi to wypelnienie 
obowiqzku zapewnienia opieki bezdomnym zwierqtom przez gmine, wynikajqcego z art. 11 ust. 1 ww. 
ustawy. 
Do 1 stycznia 2012 r. art. 1 l a  ustawy o ochronie zwierzqt mial charakter fakultatywny, gdyz Rada gminy 
mogla w drodze uchwaly przyjq6 program zapobiegajqcy bezdomnosci zwierzqt. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierzqt obligatoryjne 
uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierqtami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierzqt, przyczyr~i sie do ograniczenia bezdomnosci zwierzqt. Ponadto uzasadnienie 
wskazuje, ze istniejqca w Polsce nadpopulacja zwierzqt dolnowych jest efektem slabej edukacji 
spdeczeristwa, porz~~cania zwierzqt bez zadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnazarlia. 

Wobec powyzszego przygotowany zostal Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2012 roku, ktory 
stanowi zalqcznik do uchwaly. 

Obejmuje on swoim zakresem: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzetom miejsca w schronisk~~ dla zwierzqt; 
2) opieke nad wolno zyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odlawianie bezdomnych zwierzqt; 
4) obligatoryjnq sterylizacje albo kastracje zwierzqt w schroniskach dla zwierzqt; 
5) poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzqt; 
6) usypianie Slepych miotow; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt gospodarskich; 
8) zapewrlienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych z udzialem 

zwierzqt, 
9) plan znakowania zwierzqt w gminie, 
10) wskazanie wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje programu oraz sposob 

wydatkowania tych srodkow. 
Zgodnie z art. I l a  ust. 7 projekt programu przeslany zostal w dniu 1 lutego 2012 roku 

do zaopiniowania wlasciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom spolecznym, ktorych 
statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzg, dzialajqcym na obszarze gminy oraz dzieriawcom 
lub zarzqdcom kol lowieckich, dzialajqcych na obszarze gminy. 

Zgodnie z art. 11 a ust. 8 powyzsze podmioty w terrninie 21 dni od dnia otrzymania projektu 
programu wydajq opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje sie za akceptacje 
przeslanego programu. 



W terminie 21 dni od otrzymania projektu stanowisko w sprawie wyraienia opinii zajql Powiatowy 
Lekarz Weterynarii (data wplywu pisma do utzedu 20 luty 2012 r.) oraz Wojskowe Kolo towieckie Nr 
347 im. Tradycji towieckich (data wplywu pisma do utzedu 21 luty 2012 r.). 

Zgodnie z opiniq Powiatowego Lekarza Weterynarii w programie wprowadzono zapisy dotyczqce 
wymagan jakim podlega podmiot prowadzqcy schronisko dla bezdomnych zwierzqt oraz podmiot 
prowadzqcy dzialalnoSC z zakresu odlawiania i transportu zwierzqt do schroniska, a t a k e  zapisy 
dotyczqce sposobu postepowania ze zwierzqciem, ktore skaleczylo czlowieka. 

Zgodnie z opiniq Wojskowego Kola towieckiego do programu wprowadzono zapis dotyczqcy 
edukacji spoleczenstwa. 

Opinia Fundacji ,,Przyjaciele Braci Mniejszych" wplynela po uplywie 21 dni od otrzymania projektu 
programu, w zwiqzku z czym uznano, i e  program zostal zaakceptowany zgodnie z art. I l a  ust. 8 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ochronie zwierzqt. 



Zalqcznik 
do Uchwaly Rady Miejskiej w Serocku 
Nr 794/XX/2072 z dnia 28.03.2072 r. 

Program opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na 
terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2012 roku 

Wstgp: 

Obowiqzek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzetom oraz ich wylapywanie naleiy 

do zadai, wlasnych gminy. Rada Miejska w Serocku, wypelniajqc powyiszy obowiqzek okresla, 

w drodze uchwaly, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzetami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt. 

Powyzsze kwestie regulujq nastepujqce akty prawne: 

ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzqdku 

w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z poin. zm.) - art. 3 ust. 2 pkt 14; 

• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierzqt (tj. Dz. U. z 2003 r., 

Nr 106, poz. 1002 zpoin. zm.) - art. 11 i 11a. 

BezdomnosC zwierzqt jest zjawiskiem spolecznym, ktorego glownyrrri przyczynami s q  

1) niekontrolowane rozmnaianie, 

2) porzucanie zwierzqt przez wlascicieli, 

3) ucieczki zwierzqt, 

4) latwost pozyskiwarlia zwierzqt, 

5) panujqce mody na dane rasy zwierzqt, 

6) brak edukacji i wiedzy spoleczeristwa w zakresie metod zapobiegania bezdornnosci, 

ze szczegolnym uwzglednieniem sterylizacji lub kastracji. 

Rozdzial I 

llekroc w programlie jest mowa o: 

1. Urzedzie, naleiy przez to rozumieC Urzqd Miasta i Grrliny w Serocku, 

2. Gminie, naleiy przez to rozumiei gmine Miasto i Gmina Serock, 

3. Schronisku, naleiy przez to rozumieC schronisko dla bezdomnych zwierzqt, z ktorym Gmina 

ma podpisanq umowe na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom, 

4. Lekarzu weterynariilGabinecie weterynaryjr~ym, nalety przez to rozumieC lekarza 

weterynariilgabinet weterynaryjny, z ktorym Gmina ma podpisanq umowe na swiadczenie 

uslug w zakresie m.in. odlawiania bezdomnych zwierzqt, sterylizacji lub kastracji 

bezdomnych zwierzqt, usypiania slepych miotow, znakowania (chip) zwierzqt trafiajqcych 

do adopcji. 



5. Gospodarstwie rolnym, naleiy przez to rozumiet gospodarstwo rolne poloione na terenie 

gminy Miasto i Gmina Serock, z ktorym Gmina ma podpisanq umowq na zapewnienie 

niiejsca dla zwierzqt gospodarskich. 

6. Zwierzqtach bezdomnych, naleiy przez to roz~~rniec zwierzqta domowe lub gospodarskie, 

ktore uciekly, zablqkaly siq lub zostaly porzucone przez czlowieka, a brak jest moiliwosci 

ustalenia ich wlaiciciela lub innej osoby, pod ktorej opiekq stale dotqd pozostawaly, 

7. Kotach wol~io iyjqcych, naleiy przez to rozumiec koty urodzone tub iyjqce na wolnosci 

(iyjqce w otoczeniu czlowieka w stanie dzikim), 

8. Programie, naleiy przez to rozumiec Program opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2012 roku. 

Rozdzial I I 

Program opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt 

na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2012 roku obejmuje: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzqtom miejsca w schronisku dla zwierzqt, 

2. Opiekq nad wolno iyjqcymi kotami w tym ich dokarmianie, 

3. Odlawianie bezdomnych zwierzqt, 

4. Obligatoryjnq sterylizacje albo kastracjq zwierzqt w schroniskach dla zwierzqt, 

5. Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzqt, 

6. Usypianie slepych miotow, 

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt gospodarskich, 

8. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych 

z udzialem zwierzqt, 

9. Plan znakowania zwierzqt w gminie, 

10. Wskazanie wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych na realizacjq programu oraz 

sposob wydatkowania tych srodkow. 

Wynikajqce z programu zadania gminy, bqdq nierozerwalnie zwiqzane z edukacjq mieszkancow 

w zakresie ochrony zwierzqt. Kluczowym elementem bqdzie nacisk na edukacjq dzieci 

i mtodzieiy, poprzez prowadzenie spotkai edukacyjnych w placowkach oswiatowych. 

Narzqdziem edukacyjnym skierowanym do spdecznoici gminy bqdq rowniei artykuly 

w lokalnej prasie i na stronie internetowej gminy oraz ulotki, dotyczqce odpowiedzialnej 

i wlasciwej opieki nad zwierzqtami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji 

i kastracji, a takie adopcji zwierzqt bezdomnych. 



Ad. 1 Zapewnienie bezdomnym zwierzqtom rniejsca w schronisku dla zwierzqt 

Bezdomne zwierzeta z terenu gminy bedq przyjmowane w 201 2 roku przez schronisko, 

bgdqce pod nadzorem lnspekcji Weterynaryjnej, w ramach podpisanej umowy. 

Zgodnie z podpisanq umowq schronisko zapewnia zwierzetom: 

pomieszczenia lub boksy, chroniqce je przed zimnem, upalami i opadami 

atmosferycznymi, z dostepem swiatla dziennego, umozliwiajqce im swobodne poruszanie 

sie oraz legowiska; 

odpowiedniq karme i staly dostep do wody zdatnej do picia. 

Stalq opieke weterynaryjnq zwierzetom w okresie 14 dniowej kwarantanny i dalszego ich 

pobytu w schronisku; 

leczenie przyjetych chorych zwierzqt, rokujqcych nadzieje na wyzdrowienie; 

sterylizacje / kastracje zwierzqt PO okresie kwarantanny, zgodnie z zaleceniem lekarza, 

z wylqczeniem tych czynnosci w stosunku do zwierzqt sstrych, chorych, po wypadkach, 

nie rokujqcych nadziei na wyzdrowienie; 

poszukiwanie nowych domow i przekazywanie zwierzqt do adopcji osobom 

zainteresowanyrr~ ich posiadaniem, zdolnym zapewnic im nalezyte warunki bytowe. 

Ad. 2 Opieka nad wolno iyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie 

Koty wolno zyjqce, bytujqce glownie w piwnicach, komorkach, stodolach, budynkach 

inwentarskich itp. s q  elementem ekosystemu wiejskiego i miejskiego, a ich obecnosc zapobiega 

rozprzestrzenianiu sie gryzoni. Koty te nie mogq bye traktowane jako typowe zwierzeta 

bezdomne, dlatego nie nalezy ich wylapywac, wywozic do schroniska, poniewaz s q  calkowicie 

nieprzystosowane do zycia w niewoli i brak jest szans na ich udomowienie. Naleiy stwarzai 

warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia, ograniczajqc jednoczesnie ich 

populacjg poprzez finansowanie zabiegow sterylizacji i kastracji. 

1. Dokarrrliarlie kotow wolno zyjqcych: 

Wolno zyjqce koty z terenu gminy w 2012 roku dokarmiane bedqza posredr~ictwem osob 

sprawujqcych nad nimi opieke, zamieszkujqcych na terenie Gminy. 

Karma wydawana bqdzie osobom, kMre majq pod opiekq co najmniej 5 zwierzqt, 

na podstawie piserrmego wniosku i po uprzednim potwierdzeniu sprawowania przez 

Wnioskodawcg, opieki nad wolno zyjqcymi kotami. 

Karma zostanie zakupiona przez Urzqd i przydzielana bedzie zgodnie z kolejnosciq 

zlozonych wnioskow, do momentu wyczerpania srodkow finansowych przeznaczonych na ten cel 

w budiecie Gminy. 

2. Ograniczanie populacji kotbw wolno zyjqcych poprzez wspieranie sterylizacji i kastracji: 

Wolno zyjqce koty z terenu gminy bgdq sterylizowane lub kastrowane, na podstawie 

piserr~nych wr~ioskow mieszkancow, ktorzy nad nimi sprawujq opieke. Opiekun chcqcy poddai 



zwierze zabiegowi sterylizacji lub kastracji, otrzyma skierowanie na zabieg sterylizacji 

lub kastracji do gabinetu weterynaryjnego, z ktorym Gmina ma zawartq umowe i we wlasnym 

zakresie dostarczy zwierze do gabinetu weterynaryjnego i odbierze po przeprowadzonym 

zabiegu oraz obejmie go opiekq okreslonq przez lekarza weterynarii. Zabiegi sterylizacji 

lub kastracji prowadzone bedq do momentu wyczerpania srodkow finansowych przeznaczonych 

na ten cel w budzecie Gminy. 

Ad. 3 Odlawianie bezdomnych zwierzqt 
Wylapywaniem bezdomnych zwierzqt z terenu gminy w 2012 roku oraz ich 

transportem do schroniska zajmowac siq bqdzie lekarz weterynarii, w ramach podpisanej umowy, 

bqdqcy pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii wlasciwego dla miejsca prowadzenia 

dzialalnosci oraz posiadajqcy weterynaryjny numer identyfikacyjny. 

Bezdomne zwierzqta z terenu Gminy bedq wylapywane wylqcznie na podstawie 

wystawionego zlecenia przez pracownika Referatu Ochrony ~rodowiska, Rolnictwa i Leinictwa, 

funkcjo~iariusza Strazy Miejskiej w Serocku lub Dyzur~iego Urzqdu. 

Wylapywanie zwierzqt bqdzie sie odbywai przy uzyciu specjalistycznego sprzetu 

do wylapywania zwierzqt, ktory nie bedzie stwarzal zagrozenia dla bezpieczenstwa i porzqdku 

publicznego oraz dla zdrowia i zycia zwierzqt. Zwierzeta bedq transportowane odpowiednim 

Srodkiem transportu, zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o ochronie zwierzqt. 

Zwierze bezdomne, ktore skaleczylo czlowieka zosta~iie odlowione i przekazane 

na obserwacjg weterynaryjna zgodnie z decyzjq Powiatowego Lekarza Weterynarii, w celu 

stwierdzenia wicieklizny lub jej wykluczenia. Obserwacje przeprowadzac bqdzie lekarz 

weterynarii w ramach podpisanej umowy. Gmina zapewni miejsce do przeprowadzenia 

obserwacji. Po zakonczonej obserwacji i wykluczeniu wicieklizny zwierze zostanie przewiezione 

do schroniska. W przypadku podejrzenia wscieklizny dalsze postepowanie bedzie prowadzone 

przez Paistwowy lnspektorat Weterynarii. 

Ad. 4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierzqt w schronisku dla zwierzqt 

Sterylizacja i kastracja zwierzqt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich 

cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczosci 

zwierzqt. Program zaklada zachecanie wlaicicieli zwierzqt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez 

prowadzenie dzialan edukacyjno - informacyjnych. 

Bezdomne zwierzeta z terenu gminy poddawane bedq obligatoryjnej sterylizacji lub 

kastracji w 201 2 roku w schronisku, zgodnie z zaleceniem lekarza, z wylqczeniem tych czynnosci 

w stosunku do zwierzqt starych, chorych, po wypadkach, nie rokujqcych nadziei na wyzdrowienie, 

w ramach podpisanej umowy, 



Ad. 5. Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzqt 

Dzialania zmierzajqce do pozyskiwania nowych wtascicieli i i przekazywanie zwierzqt 

do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnynl zapewnik im nalezyte warunki 

bytowe prowadzi schronisko, w ramach podpisanej umowy. 

Dodatkowo Gmina w przypadku otrzymania zgtoszenia o zabtqkanym zwierzeciu, ptzed 

przekazaniem go do schroniska prowadzik bedzie dziatania polegajqce na podawaniu 

do publicznej wiadomosci informacji o miejscu odnalezienia zwierzecia i poszukiwaniu jego 

wlasciciela lub osoby chetnej do przejecia nad nim opieki. Ogtoszenia i~mieszczane bedq 

na specjalnie utworzonej podstror~ie witryny internetowej Gminy. 

Jeieli nie uda sie ustalik wlasciciela zwierzecia, a zglosi siq osoba chetna do przejecia 

opieki nad nim, z osobq adoptujqcqzwierze zostanie zawarta umowa adopcyjna. 

Osobom adoptujqcym bezdomne zwierze gmina zapewni: 

- trwale oznakowanie (chip) z wpisem do og6lnopolskiej listy zwierzqt; 

- pakiet szczepien okresowych (choroby zakaine, wscieklizna); 

- sterylizacje lub kastracje; 

- uspienie Slepego miotu w przypadku zaadoptowania szczennej suki lub kotki; 

Ad. 6 Usypianie slepych miotow 

Obligatoryjnemu usypianiu poddawane bedq Slepe mioty bezdomnych suk i kotek, 

w celu zmniejszenia populacji zwierzqt bezdomnych. Zabiegi usypiania slepych miotow 

przeprowadzac bedzie lekarz weterynarii, na postawie zawartej umowy. 

Ad. 7 Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia niiejsca dla zwierzqt 

gospodarskich 

Zablqkane, porzucone lub odebrane zwierzeta gospodarskie bedq wylapywane 

i ptzetransportowane do gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na terenie gminy, gdzie 

zapewniona zostanie im opieka i wlasciwe warunki bytowania. Obstugq zajmie siq wlasciciel 

gospodarstwa. 

Ad. 8 Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych 

z udzialem zwierzqt 

Catodobowq opieke weterynaryjrlq zapewnia schronisko oraz lekarz weterynarii, w ramach 

podpisanych umow. 

Ad. 9 Plan znakowania zwierzqt w gminie 

Obligatoryjnemu znakowaniu podlegac bedq zwierzeta trafiajqce do adopcji. Zabiegi 

znakowania zwierzqt wykonywat bedzie lekarz weterynarii, na postawie zawartej umowy. 



Ad. 10 ~ r o d k i  finansowe przeznaczone na realizacje programu oraz sposob wydatkowania 

tych Srod kow 

1. WysokosC srodkow przeznaczonych na zapewnienie bezdomnym zwierzetom miejsca 

w schronisku, obligatoryjnqsterylizacje, kastracje zwierzqt w schronisku - 50.000 zl 

2. WysokoSC srodkow przeznaczonych na dokarmianie wolno zyjqcych kotow - 1.500 zl. 

3. Odlawianie i transport bezdomnych zwierzqt do schroniska, sterylizacja lu b kastracja 

bezdomnych zwierzqt, przeprowadzenie eutanazji z koniecznosci, w tym usypianie 

slepych miotow - 15.000 zl. 

4. Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzqt (trwale oznakowanie (chip) i pakiet 

szczepieli okresowych dla zwierzqt trafiajqcych do adopcji) - 1.500 zl. 

5. Zapewnienie opieki dla zwierzqt gospodarskich - 500 zl. 


