UCHWAŁA NR VIII.47.19
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Rawa Mazowiecka w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122), Rada
Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:
§ 1. Po zasięgnięciu opinii Powiatowego lekarza weterynarii w Rawie Mazowieckiej, organizacji
społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Rawa
Mazowiecka oraz zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Rawa
Mazowiecka przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Rawa Mazowiecka w 2019 roku”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Klimek
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Załącznik do uchwały Nr VIII.47.19
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Rawa Mazowiecka w 2019 roku
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Rawa Mazowiecka;
2) Schronisku, należy przez to rozumieć:
a) Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longina Siemińskiego z siedzibą Wojtyszki 18, 98-227
Brąszewice;
b) Fundację „Ostatnia Szansa” ul. Blatona 3 lok 141, 01-494 Warszawa, prowadzącą schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Boguszycach Małych 25;
c) Fundacją „Centrum Ochrony Środowiska” z siedzibą ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk;
3) Przedsiębiorcy należy przez to rozumień P.P.H.U. DREWBUD Kazimierz Budek, Komorów 15, 96-214
Cielądz, posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, z którym została podpisana umowa na
realizację zadań odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy;
4) Podmiocie prowadzącym lecznicę dla zwierząt należy przez to rozumień Gabinet Weterynaryjny Mirosław
Charążka Lubania 93, 96-208 Lubania;
5) Fundacji, należy przez to rozumieć Fundację „Ostatnia Szansa” ul. Blatona 3 lok 141, 01-494 Warszawa,
prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt w Boguszycach Małych 25;
6) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawa Mazowiecka w 2019 roku.
§ 2. Uchwała ma zastosowanie do zwierząt domowych, gospodarskich oraz kotów wolno żyjących,
przebywających w granicach administracyjnych Gminy.
§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka.
2. Realizatorami Programu są:
1) Wójt Gminy Rawa Mazowiecka;
2) Schronisko;
3) Przedsiębiorca;
4) sołtysi sołectw położonych na terenie Gminy;
5) organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 4. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawa Mazowiecka oraz
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną kastrację albo sterylizację zwierząt
w schroniskach oraz finansowanie sterylizacji / kastracji zwierząt z terenu gminy Rawa Mazowiecka;
2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt tj. adopcja;
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3) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, poprzez umieszczenie ich
w schronisku;
4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
5) odławianie bezdomnych zwierząt;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
7) usypianie ślepych miotów;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
9) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, zwłaszcza psów.
Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 5. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt następuje poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów.
2. Gmina finansuje koszty sterylizacji samic i kastracji samców psów i kotów, do wysokości środków
zabezpieczonych w budżecie Gminy na to zadanie.
3. Zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust. 2 określa zarządzenie Wójta Gminy Rawa
Mazowiecka.
4. Obligatoryjnie przeprowadza się zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt oddanych do Schroniska.
5. Zabiegom, o których mowa w ust. 4 nie podlegają:
1) zwierzęta u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub
wiek oraz zwierzęta, które takiemu zabiegowi były poddane przed dostarczeniem ich do schroniska;
2) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się
właściciela lub opiekuna.
6. Zabieg sterylizacji i kastracji musi zostać przeprowadzony przez lekarza weterynarii.
7. W trakcie zabiegu stosuje się dostępne na rynku narzędzia i leki zgodne ze sztuką lekarskoweterynaryjną i zootechniczną, przy zachowaniu koniecznej ostrożności, w sposób zapewniający ograniczenie
cierpień i stresu zwierzęcia.
Rozdział 4.
ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE ZWIERZĄT
§ 6. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt w szczególności psów realizuje Schronisko poprzez
czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska oraz bieżące wprowadzanie do bazy danych
informacji o zaczipowanych zwierzętach.
Rozdział 5.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 7. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rawa Mazowiecka realizują:
1) Schronisko poprzez:
a) przyjmowanie zwierząt bezdomnych do Schroniska,
b) oznakowanie zwierząt umożliwiające ich identyfikacje, opiekę nad nimi, wyżywienie oraz zapewnienia
im w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej,
c) przeprowadzenie zabiegu
przeprowadzony,

kastracji

albo

sterylizacji,

jeśli

taki

zabieg

nie został

wcześniej

d) znalezienie nowych właścicieli zwierzętom przyjętym do Schroniska,
e) usypianie ślepych miotów przyjętych do schroniska w sposób humanitarny polegający na zadawaniu
przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego,
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f) potwierdzenia Gminie faktu przyjęcia zwierzęcia do schroniska poprzez przekazanie e-mailem, wraz z nr
chipa lub opisem zwierzęcia umożliwiającego jego identyfikację, informacji na temat daty przyjęcia do
schroniska,
g) potwierdzenie Przedsiębiorcy, odławiającemu zwierzęta, faktu przyjęcia zwierzęcia do schroniska
z podaniem daty przyjęcia i ilości przyjętych zwierząt;
2) Fundacja poprzez:
a) zapewnienie opieki (odpowiednie warunki bytowania, całodzienne wyżywienie oraz w razie
konieczności opiekę weterynaryjną ) zwierzętom odłowionym z terenu gminy Rawa Mazowiecka do dnia
podpisania umowy ze Schroniskiem,
b) przeprowadzenie zabiegu
przeprowadzony,

kastracji

albo

sterylizacji,

jeśli

taki

zabieg

nie został

wcześniej

c) znalezienie nowych właścicieli zwierzętom przyjętym do schroniska;
3) Gmina poprzez:
a) zawarcie umowy ze schroniskiem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami do czasu znalezienia im
nowych właścicieli oraz finansowanie tego zadania,
b) zawarcie umowy z Fundacją na wsparcie realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
4) Wójt poprzez bieżącą współpracę ze Schroniskiem w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu
oraz podpisanej umowy;
5) podmiot prowadzący lecznicę dla zwierząt, któremu Gmina zleciła usługę zapewnienia całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
§ 8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Gmina poprzez zakup karmy w przypadku zlokalizowania problemu występowania kotów wolno żyjących
i przekazania jej sołtysom;
2) sołtysi poprzez dokarmianie w miejscach występowania na terenie danego sołectwa kotów wolno żyjących.
§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko, Gmina i Fundacja,
poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
§ 10. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rawa Mazowiecka ma charakter stały i jest
realizowane przez:
1) Przedsiębiorcę, który zobowiązany jest do:
a) odłowienia bezpańskiego zwierzęcia niezwłocznie gdy zwierzę stwarza zagrożenie dla ludzi lub innych
zwierząt a także gdy jest chore,
b) zastosowania w trakcie odławiania i transportu zwierząt urządzeń i środków, które nie będą stwarzały
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierzęcia ani zadawały mu cierpienia,
c) dostarczenia zwierzęcia do schroniska,
d) potwierdzenia Gminie faktu odłowienia zwierzęcia poprzez przekazanie telefonicznie lub e-mailem,
informacji na temat daty odłowienia zwierzęcia oraz daty dostarczenia go do schroniska;
2) Gminę, poprzez zawarcie umowy na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
z podmiotem posiadającym zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przez bezdomnymi zwierzętami;
3) Wójta, poprzez:
a) zgłoszenie Przedsiębiorcy informacji umożliwiających identyfikację zwierzęcia oraz szczegółowych
danych dotyczących miejsca jego pobytu uzyskanych od mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka,
Policji lub innych osób zgłaszających fakt pojawienia się na terenie Gminy Rawa Mazowiecka
bezpańskiego zwierzęcia,
b) merytoryczne opisywanie faktur/rachunków za usługę opisaną w §10,
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c) bieżącą współpracę z Przedsiębiorcą w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu oraz
podpisanej umowy o której mowa w §10 pkt 2.
§ 11. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
bezdomnych zwierząt realizuje podmiot prowadzący lecznicę dla zwierząt, któremu Gmina zleci tę usługę.
2. Podmiot prowadzący lecznicę dla zwierząt, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest niezwłocznie po
otrzymaniu zgłoszenia od Gminy, policji, lub straży pożarnej udać się na miejsce przebywania zwierzęcia
i udzielić mu pomocy bądź w razie potrzeby zabrać do zakładu leczniczego i otoczyć go opieką weterynaryjną.
§ 12. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w roku
2019 wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Jarosława Siudzińskiego, prowadzone w miejscowości Kuczyzna
działka nr 150/1 gmina Cielądz.
Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą w następujących wysokościach:
1) na realizację zadania zakupu karmy dla bezdomnych kotów w wysokości nie większej niż 1000zł na rok
2019;
2) na realizację zadania zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej oraz sterylizacji bądź kastracji
zwierząt w wysokości 25 000zł;
3) na realizację zadania odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rawa Mazowiecka i dostarczenie
ich do schroniska w wysokości 40 000zł;
4) na realizację zadania zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
w wysokości 260 000zł, w tym:
a) 150 000 zł – koszty opieki w schronisku zwierząt przyjętych w 2019r.,
b) 110 000zł – kwota na opiekę nad zwierzętami pozostającymi pod opieką gminy do dnia podpisania
umowy ze Schroniskiem;
5) na realizację zadania zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – w wysokości poniesionych
kosztów: transportu, utrzymania i koniecznego leczenia – w przypadku uchylenia się od obowiązku
finansowania tych kosztów przez dotychczasowego właściciela lub opiekuna zwierząt i to tylko do czasu
wyegzekwowania ich od zobowiązanego podmiotu lub uzyskania dochodów ze sprzedaży zwierząt.
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