Uchwała Nr 18/III/2014
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej
Ciechanów w 2015 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
- o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z
art. 3 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996r.- o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) i art. 11a ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz.
856 ), Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2015r.” w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
Leszek Goździewski

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz.
856), rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla
zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt
W/w program może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie. Realizacja
zadań, o których mowa w pkt. 3-6 może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu
schronisko dla zwierząt. Program musi zawierać wskazanie wysokości środków finansowych
na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu
ponosi gmina.
Projekt w/w programu przygotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) i najpóźniej
do dnia 1 lutego przekazuje 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.
W/w podmioty w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu wydają
opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego
programu.
Zgodnie z projektem budżetu na 2015r., na zadania związane z opracowaniem i
realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności
zwierząt, znakowanie psów przewidziane jest 309.130,- zł. (brutto).
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt, będący załącznikiem do niniejszej uchwały został przesłany do zaopiniowania
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ciechanowie i dzierżawcom 5–ciu obwodów
łowieckich, działającym na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Z uwagi na brak w
Ciechanowie oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz brak wiedzy o innych
organizacjach ogólnokrajowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, projekt
w/w programu nie przesłano organizacjom społecznym, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.
Z uwagi na fakt, że działania, które obejmuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt, muszą być prowadzone w sposób ciągły, a odławianie
bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy (programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt), o której
mowa w art. 11a. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, uzasadnione jest pilne
podjęcie niniejszej uchwały.

Załącznik
do uchwały Nr 18/III/2014
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 grudnia 2014r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2015r.
Rozdział I
Cel programu
§ 1.
Celami programu są:
1. Zapobieganie bezdomności zwierząt, w tym wzrostu populacji bezdomnych zwierząt w
rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z
2013 r. poz. 856).
2. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miejskiej Ciechanów.
Rozdział II
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom (psom) miejsca w schronisku realizowane będzie
poprzez umieszczanie bezdomnych psów w istniejącym schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Pawłowie, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w
Ciechanowie na podstawie podpisanej umowy.
Rozdział III
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 3.
1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez:
1) ustalenie miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają wolno
żyjące koty;
2) zakup karmy i wydawanie jej opiekunom kotów wolno żyjących w okresie
zimowym;
3) zapewnienie w miarę możliwości miejsca schronienia, w szczególności na okres
zimowy;
4) współdziałanie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt, działającymi na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz
lekarzami weterynarii i wolontariuszami.
2. W celu ograniczenia populacji kotów wolno żyjących na wniosek opiekunów kotów
wolno żyjących wydawane będą zlecenia na zabiegi kastracji w przychodni
weterynaryjnej, z którą Gmina Miejska Ciechanów zawrze stosowną umowę.
Rozdział IV
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 4.
Zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, w stosunku do
których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale
dotąd pozostawały i biegają bez dozoru w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej
Ciechanów, traktowane będą jako bezdomne.
§ 5.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w sposób stały – w odniesieniu do
pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach.
§ 6.
Działania w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, w szczególności psów będą
obejmowały:
1) przeprowadzenie wyłapania;
2) przewiezienie i umieszczenie zwierząt w schronisku,
przez podmiot, z którym została zawarta umowa na realizację powyższych zadań.
§ 7.
Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać
zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.
§ 8.
W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wychwycone w trakcie
przeprowadzanego wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty pobytu zwierzęcia w
schronisku oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi właściciel,
niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez
właściwego dozoru.
Rozdział V
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
§ 9.
1. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt będzie
realizowana na zasadach ustalonych z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z
o.o. w Ciechanowie.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza
weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie mogą podlegać zwierzęta w okresie 14 dni od
daty umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się ich
właściciela lub opiekuna.
Rozdział VI
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 10.
1. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych będzie odbywało się na
stronach internetowych: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w
Ciechanowie, Urzędu Miasta Ciechanów oraz w lokalnych mediach.
2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie również poprzez
współdziałanie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, działającymi na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów i
wolontariuszami.
Rozdział VII
Usypianie ślepych miotów
§ 11.
Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku
dla bezdomnych zwierząt lub w lecznicy dla zwierząt.

Rozdział VIII

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
§ 12.
W przypadku konieczności zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich
wskazuje się gospodarstwo Pana Dariusza Antczaka w Ciechanowie ul. Zagrodowa 8.
Rozdział IX
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt
§ 13.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt realizowane będzie przez przychodnię weterynaryjną „AB-WET ul.
Fabryczna 8 w Ciechanowie, świadczącą usługi całodobowo.
Rozdział X
Plan znakowania zwierząt
§ 14.
1. Bezdomne zwierzęta (psy) z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów umieszczone w
schronisku dla bezdomnych zwierząt będą trwale oznakowane przez lekarza weterynarii
poprzez wszczepienie zwierzętom pod skórę elektronicznych identyfikatorów
(mikroczipów) i dokonanie rejestracji w bazie danych oznakowanych zwierząt, którą
prowadzi Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt z Gdańska.
2. Zaleca się elektroniczne znakowanie psów, których właściciele zamieszkują na terenie
Gminy Miejskiej Ciechanów. Odbywać się ono będzie bezpłatnie dla właściciela psa, a
na koszt Gminy Miejskiej Ciechanów (do wysokości środków finansowych
przeznaczonych na ten cel) za pośrednictwem lecznic, które przystąpią do
elektronicznego znakowania psów i zawrą umowę z Polskim Towarzystwem Rejestracji
i Identyfikacji Zwierząt z Gdańska.
Rozdział XI
Finansowanie programu
§ 15.
1. Zgodnie z projektem budżetu na 2015r., na zadania związane z opracowaniem i
realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności
zwierząt, znakowanie psów przewidziano 309.130,- zł. (brutto), z czego planuje się
wydatkowanie:
1) 275.000,- zł. na zadanie pn. prowadzenie działalności ochronnej przed
bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi w schronisku w Pawłowie
realizowane przez PUK Sp. z o.o;
2) 19.000,- zł na znakowanie psów, obejmujące rejestrację i identyfikację psów pn.
PODAJ ŁAPĘ z prowadzeniem komputerowej (internetowej) bazy danych w
2015r. przez Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt z Gdańska;
3) 3.000,- zł. na zakup karmy dla kotów wolno żyjących
4) 12.130,- zł. na pozostałe zadania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, w tym opiekę nad wolno żyjącymi
kotami , zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt, sterylizacja albo kastracja zwierząt,
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
2. Środki przeznaczone w budżecie miasta na realizację programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności zwierząt, znakowanie psów
wydatkowane będą na podstawie faktur wystawionych, w oparciu o podpisane umowy

lub zlecone zadania, przez podmioty, z którymi będzie współpracowała Gmina
Miejska Ciechanów.
Rozdział XII
Wykonawcy programu
§ 16.
1. Realizację działań, dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą:
1) Gmina Miejska Ciechanów poprzez Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony
Środowiska, który pełni funkcję koordynatora działań w ramach programu,
Wydział Działalności Gospodarczej;
2) Straż Miejska;
3) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie;
4) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
działające na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów;
5) lekarze weterynarii;
6) wolontariusze.

