UCHWALA NR 2101X~2020
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie określenia programu epteki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomneśel
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 f. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 1~ ust. 3 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U.
z 20N f. poz. 122 z późn.zm.) Radia Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ l. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Sercek w 2020 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
Województwa Mazowieckiego.

14 dni, od dnia jej ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

u::

PUC1\ Odni~~,
Ra ~y .\li.ejS~('j

.

Id: EBDAEBAB-D8E3-4B45-B5E4-5ABC77BD6B7

A. Uchwalony

MarII/S::

Rosills-;a-----

Strona]

Załącznik

do uchwały Nr 2łO/XX/2020

Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Serock w 2020 roku
Wprowadzenie

Obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych
gminy. Rada Miejska w Serocku, wypełniając powyższy obowiązek określa, w drodze uchwały, corocznie do
dnia.[I marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Serocku uchwały w sprawie "Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2020 r."
jest art. lla ust. (ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z p6źn.zm.).
Bezdomność

zwierząt jest zjawiskiem

1. niekontrolowane
2. porzucanie

rozmnażanie

społecznym,

którego głównymi

przyczynami

są:

zwierząt,

zwierząt przez właścicieli,

3. ucieczki zwierząt,
4. łatwość pozyskiwania
5. zmieniające

zwierząt,

się zainteresowanie

na dane rasy zwierząt,

6. brak
edukacji
i wiedzy
części
ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji

społeczeństwa
i kastracji.

w zakresie

metod

zapobiegania

bezdomności,

Skuteczność
działań
przedstawionych
w niniejszym
programie
wiąze się z edukacją
mieszkańców
w zakresie ochrony zwierząt, mającą na celu głównie podniesienie świadomości roli właściciela i opiekuna
zwierząt domowych. Działania te realizowane będą m.in. poprzez artykuły wlokalnej
prasie i na stronie
internetowej
gminy, ulotki, spotkania z sołtysami i mieszkańcami
dotyczące odpowiedzialnej
opieki nad
zwierzętami.

Rozdział 1.
§ 1. Postanowienia

ogólne

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
I. urzędzie - należy

przez to rozumieć

Urząd Miasta i Gminy w Serocku,

2. gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Serock,
3. Straży Miejskiej - należy przez to rozumieć Straż Miejską w Serocku,
4. schronisku
- należy przez to rozumieć Schronisko
Mazowieckim, ul. Leśna, 05 - 100 Nowy Dwór Mazowiecki,
5. lekarzu weterynarii/gabinecie
a.Gabinet
b.Lecznica

Weterynaryjny

weterynaryjnym
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Cezary Witeszczak,

Dworze

podmioty:

ul. Pułtuska 32,05 - 140 Serock
gospodarstwo

ustawę z dnia 21 sierpnia

A. Uchwalony

Zwierząt w Nowym

Stasi Las, ul. Cicha 3,05 - 140 Serock

6. gospodarstwie
rolnym - należy
przez to rozumieć
w miejscowości Zalesie Borowe 4,05 - 140 Serock,
7. ustawie - należy przez to rozumieć
poz. 122 z późn.zm.),

Bezdomnych

- należy przez to rozumieć następujące

lek. wet. Piotr Machowski,

dla Zwierząt FRlNGILLA

dla

rolne

położone

na terenie

gminy

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r.

8. odrębnej uchwale Rady Miejskiej W Serocku - należy rozumieć Uchwałę Nr 132IXVII/07 Rady Miejskiejw
Serocku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów,
9. programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2020 roku.
Rozdzial2.
§ 2. Cel i zadania programu
I. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta i Gminy Serock oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Program obejmuje następujące zadania:
I) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) Odławianie bezdomnych zwierząt,
4) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja 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,
9) Plan znakowania zwierząt w gminie,
10) Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie,
11) Wskazanie wysokości środków {inansowych
wydatkowania tyCHśrodków.

przeznaczonych

na realizację

programu

oraz sposób

Rozdział 3.

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie poprzez
zawarcie stosownej umowy z Fundacją Animai Rescue Poland, która zawarła porozumienie partnerskie w ramach
programu
"Bezpieczna
Gmina
2020"
z Fundacją
Przyjaciele
Braci
Mniejszych
z siedzibą
w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 107b prowadzącej Schroni'sko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Dworze
Mazowieckim, nadzorowanym przez właściwą terytorialnie Inspekcję Weterynaryjną oraz posiadającym
zezwolenie właściwego organu na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydane na podstawie
art. 7 ust, l pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Leśna, 05 - 100 Nowy Dwór Mazowiecki,
2. Zgodnie z postanowieniami porozumienia Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych zobowiązuje się do
przyjmowania do schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim zwierząt bezdomnych z gmin, z którymi Fundacja
Animai Rescue Poland zawarła umowę.
3. Odłowione zwierzęta będą przewoźone do schroniska dla bezdomnych zwierząt odpowiednim środkiem
transportu zgodnym z wymogami art. 24 ustawy.
§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami
l. Opieka realizowana będzie m.in. poprzez: kontrolę populacji, prowadzenie rejestru miejsc bytowania kotów
wolno żyjących, ich dokarmianie, utrzymywanie czystości w miejscu ich bytowania oraz zapewnienie koniecznej
opieki weterynaryjnej.
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2. Opieka sprawowana będzie przez osoby - opiekunów kotów wolno żyjących, z którymi zostaną zawarte
umowy na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym nad widzącymi kociętami niezdolnymi do samodzielnego
przeżycia w porozumieniu
z pracownikami
Referatu Ochrony, Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie
Miasta i Gminy w Serocku.
3. Opiekunem
kotów wolno
lub, w uzasadnionych przypadkach,

żyjących może być osoba, która przebywa
na terenie gminy
osoba posiadająca nieruchomość na terenie Miasta i Gminy Serock.

na stałe,

4. Opiekunowie kotów wolno żyjących zobowiązani są do sprawowania kontroli populacji, dokarmiania kotów
wolno żyjących oraz utrzymywania miejsc ich bytowania w należytej czystości (m.in. poprzez sprzątanie resztek
karmy bądź odchodów, jeśli zajdzie taka potrzeba).
5. Kontrola populacji obejmować będzie sterylizowanie
i kastrowanie kotów wolno żyjących oraz usypianie
ślepych miotów. Opiekun po otrzymaniu skierowania na zabieg do gabinetu weterynaryjnego,
z którym gmina ma
zawartą
umowę,
we
własnym
zakresie
dostarczy
zwierzę
do
gabinetu
weterynaryjnego,
a następnie odbierze po przeprowadzonym
zabiegu. W uzasadnionych
przypadkach,
w których zwierzę będzie
potrzebowało po zabiegu sterylizacji/kastracji
szczególnej opieki weterynaryjnej,
opieka taka zostanie zwierzęciu
udzielona, ajej koszty poniesie gmina.
6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje także, w uzasadnionych
przypadkach,
poddawanie
ich
niezbędnemu
leczeniu, na podstawie wniosków osób sprawujących
nad nimi opiekę. Niezbędne
leczenie
przeprowadzane
będzie W uzgodnionym
z urzędem gabinetem weterynaryjnym,
pod warunkiem
dostarczenia
zwierzęcia do gabinetu weterynaryjnego
i odebrania po przeprowadzonym
leczeniu przez opiekuna kota wolno
żyjącego.
7. Zabiegi sterylizacji i kastracji oraz niezbędne leczenie prowadzone
finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

będą do momentu

wyczerpania

środków

8. W ramach programu opieki nad wolino żyjącymi kotami będzie również zakupywana karma, która będzie
wydawana 2 razy w roku (w okresie wiosennym ijesiennym). Opiekun kotów wolno żyjących potwierdza odbiór
kanny podając przy tym liczbę kotów wolno żyjących pozostających pod jego opieką.

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt
l. Odławianie realizowane będzie przez Straż Miejską przy użyciu specjalistycznego
sprzętu do wyłapywania
zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dla zdrowia i życia
zwierząt. Będzie to działanie o charakterze stałym.
2. Każdy, kto znalazł zwierzę bezdomne
właściciela lub dotychczasowego
opiekuna lub
opiekunowi Z; przyczyn obiektywnych powinien
22 782 88 331 603 873 290) lub Referatowi
i Gminy w Serocku (nr te]. 22 782 88 39/40/53).

na terenie Miasta i Gminy Serock i nie ma możliwości ustalenia
nie można zwrócić zwierzęcia właścicielowi lub dotychczasowemu
zgłosić jego znalezienie w celu wyłapania Straży Miejskiej (nr tel.
Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miasta

3. Po wyłapaniu
zwierzęcia
Straż Miejska sprawdza
czy zwierzę
posiada
pozwalające ustalić jego wlaściciela (np. mikroczip, tatuaż, identyfikator/adresatka).
4. W przypadku wyłapania zwierzęcia oznakowanego
właściciela lub opiekuna. W przypadku gdy właściciela
niezwłocznego odebrania zwierzęcia.

jakiekolwiek

oznakowanie

podejmowane są czynności zmierzające do ustalenia jego
lub opiekuna udaje się ustalić zostaje on wezwany do

5. Wyłapane zwierzę zostaje przewiezione do miejsca
którym jest mu zapewniona niezbędna opieka weterynaryjna,
pojeniu, sprzątaniu miejsca czasowego przetrzymywania.

czasowego przetrzymywania
wyłapanych zwierząt,w
bieżący dozór i opieka polegająca m.in. na karmieniu,

O. Od czasu określonego w ust. 5 podejmowane
będą działania polegające na podawaniu
do publicznej
wiadomości informacji o miejscu znalezienia zwierzęcia i poszukiwaniu
jego właściciela
lub opiekuna, m.in.
zostanie wykonane zdjęcie zwierzęcia,
które zostanie umieszczone
na stronie internetowej
www.serock.pl
w zakładce Pies czeka na człowieka wraz z krótkim opisem oraz na profilu facebookowym
"Przygarnij
z Serocka''.
7. W przypadku nieustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia po upływie co najmniej 14 dni od dnia
odłowienia, z zastrzeżeniem ust. 8, może zostać zawarta umowa adopcyjna z osobą chętną do objęcia stałej opieki
nad wyłapanym zwierzęciem.
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8. Termin, o którym mowa w ust. 7 w uzasadnionych przypadkach może zostać skrócony.
9. Maksymalny
czas przebywania
przetrzymywania ustala się na 6 miesięcy.

odłowionego

zwierzęcia

bezdomnego

w miejscu

czasowego

10. W przypadkach bezdomnych zwierząt przebywających w miejscu czasowego ich przetrzymywania
zapewniona jest podstawowa opieka weterynaryjna, w tym także niezbędna pomoc lekarsko - weterynaryjna,
a także zabiegi, o których mowa w § 7 ust. 7.
§ 6. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach
l. Każde zwierzę trafiające do schroniska dla bezdomnych zwierząt będzie poddawane obligatoryjnej
sterylizacji lub kastracji przez lekarza weterynarii sprawującego opiekę w schronisku, o ile wcześniej nie zostało
poddane takiemu zabiegowi.
2. Zabiegu kastracji albo sterylizacji nie przeprowadza się u zwierząt, u których lekarz weterynarii stwierdził
chorobę uniemożliwiającą jego przeprowadzenie lub w sytuacji gdy zwierzę jest zbyt młode (nie jest dojrzałe
płciowo).
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
I. Poszukiwanie nowych właścicieli lub opiekunów dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:
l) Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku,
2) schronisko,
3) organizacje.
2. Osoba, właściciel lub dotychczasowy opiekun zwierzęcia, które zagubiło się lub uciekło, może zgłosić jego
zaginięcie, w celu umieszczenia informacji o zwierzęciu na stronie internetowej www.serock.pl oraz na profilu
facebookowym "Przygarnij z Serocka".
3. Informacja o zwierzętach bezdomnych odłowionych z terenu Miasta i Gminy Sercek przez Straż Miejską,
jak również o innych niż odłowione zwierzętach znalezionych/zagubionych na terenie Miasta i Gminy Serock
umieszczana jest na stronie internetowej www.serock.pl oraz na profilu facebookowym .Przygarnij z Serocka".
4. Informacja o każdym umieszczonym na stronie i profilu facebookowym zwierzęciu zawiera"
I) datę i miejsce znalezienia zwierzęcia,
2) pleć zwierzęcia,
3) wiek lub przybliżony wiek zwierzęcia,
4) opis zwierzęci.a (cechy charakterystyczne),
5) zdjęcie zwierzęcia,

. I

6) numer kontaktowy, pod którym można uzyskać bardziej szczegółowe informacje o zwierzęciu.
5. Zwierzę (z miejsca czasowego przetrzymywania lub ze schroniska) może adoptować.tylko osoba pełnoletnia,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Zwierzę może zostać wydane nowemu opiekunowi po podpisaniu umowy adopcji zwierzęcia
7. Zwierzęciu kierowanemu do adopcji zapewnione jest
I) trwałe oznakowanie
oznakowanych,

mikroczipem

wraz z wprowadzeniem

danych

do ogólnopolskiej

bazy zwierząt

2) pakiet szczepień okresowych,
3) podanie leków i preparatów mających na celu odrobaczenie, odkleszczenie i odpchlenie zwierzęcia,
4) sterylizacja lub kastracja,
5) w przypadku zaadoptowania szczennej suki - sterylizacja aborcyjna lub uśpienie ślepego miotu.
8. Dopuszcza się, aby ww zabiegi zostały wykonane przez lekarza weterynarii w okresie przebywania
zwierzęcia w miejscu przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed transportem do schroniska lub oddaniem do
adopcji.
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§ 8. Usypianie ślepych miotów
l. Uśpiony może zostać ślepy miot (zwierzęta,
domowego z terenu Miasta i Gminy Serock.

które jeszcze

nie otworzyły

oczu) pochodzący

od zwierzęcia

2. Usypianie ślepych miotów w celu zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych
przeprowadzane
będzie
przez lekarza weterynarii, z którym gmina ma zawartą umowę, po uzgodnieniu z Referatem Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku na podstawie wydanego zlecenia.

§ 9. Wskazanie gospodarstwa

rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Bezdomne zwierzęta gospodarskie będą miały zapewnione
siew miejscowości Zalesie Borowe 4, 05 - 140 Serock.

§ 10. Zapewnienie
zwierząt

całodobowej

opieki weterynaryjnej

w gospodarstwie

miejsce

w przypadku

Zadanie to realizowane będzie przez Lecznicę dla Zwierząt FRINGrLLA,
otrzymaniu zlecenia telefonicznego dokonanego przez:
1) pracowników

Referatu Ochrony Środowiska

2) funkcjonariuszy

Rolnictwa i Leśnictwa

zdarzeń

rolnym

znajdującym

drogowych

z udziałem

ul. Pułtuska 32,05 - 140 Serock po

w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku,

Straży Miejskiej,

3) dyżurnych urzędu.

Rozdzial4.
§ 11. Plan znakowania zwierząt w gminie
I. Plan znakowania

zwierząt w gminie obejmuje:

I) znakowanie

psów przebywających

2) znakowanie

psów trafiających

3) znakowanie

psów właścicielom

w schronisku,

do adopcji,
zwierząt, którzy na stałe zamieszkują

na terenie gminy.

2. W ramach realizacji planu znakowania
zwierząt w gminie, prowadzona
będzie akcja bezpłatnego
znakowania psów przez wszczepienie pod skórę mikroczipa (dokonywać tego zabiegu będzie lekarz weterynarii),
jak również sprawowany będzie nadzór nad wprowadzaniem
danych do bazy danych zwierząt oznakowanych
SAFE-ANIMAL.
3. Warunkiem skorzystania
z zabiegu znakowania zwierząt na koszt gminy jest złożenie "Oświadczenia
dotyczącego
wykonania
zabiegu weterynaryjnego"
oraz dopełnienie
obowiązku
zaszczepienia
zwierzęcia
przeciwko wściekliźnie.
4. Zabiegi znakowania zwierząt wykonywać będzie lekarz weterynarii na podstawie
do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie,

zawartej z gminą umowy,

5. W przypadku padnięcia psa oznakowanego
lub w każdym przypadku zmiany właściciela
zwierzęcia
dotychczasowy
właściciel zobowiązany jest do dokonania właściwych zmian w bazie zwierząt oznakowanych,
w której zwierzę zostało zarejestrowane.

Rozdzial5.
§ 12. Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie
l. Plan sterylizacji lub kastracji
zwierząt bezdomnych obejmuje:

zwierząt

w gminie jako

1) sterylizację

lub kastrację zwierząt bezdomnych

2) sterylizację

lub kastrację kotów wolno żyjących oraz

3) sterylizację

Jub kastrację zwierząt właścicielskich
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działanie

zmierzające

do ograniczema

(pS?w),

osobom zamieszkującym

na stale na terenie gminy.

populacji

2. Zasady dotyczące wykonywania zabiegów, o których mowa wyżej w ust. I pkt. I) i 2) zostały określone w §
4 ust. 5,w § 6 oraz w § 7 ust. 6 niniejszego programu.
3. Warunkiem
I) dopełnienie

sfinansowania

obowiązku

zabiegów,

zaszczepienia

o których mowa wyżej w ust. I pkt 3) jest:

psa przeciwko wściekliźnie,

opiaty od posiadania psa w wysokości i na zasadach określonych
w odrębnej uchwale Rady
Miejskiej w Serocku lub zlożenie oświadczenia
dotyczącego
podstaw zwolnienia z obowiązku uiszczenia
opiaty od posiadania psa.

2) uiszczenie

3) w przypadku gdy zwierzę nie jest oznakowane
zwierzęcia za pomocą mikroprocesora

za pomocą

elektronicznego

mikroprocesora

~ oznakowanie

4. Właściciel zwierzęcia
chcący poddać je finansowanemu
przez gminę zabiegowi
wypełnia stosowne
oświadczenie,
okazuje aktualne zaświadczenie
potwierdzające
zaszczepienie
psa przeciwko wściekliźnie oraz
dowód uiszczenia
opłaty od posiadania
psa, a następnie
otrzymuje
"KARTĘ
ZLECENIA/WYKONANIA
USŁUGI" do gabinetu weterynaryjnego,
z którym gmina ma zawartą umowę.
5. Właściciel
przeprowadzonym

we własnym
zakresie
dostarczy
zwierzę
do gabinetu
weterynaryjnego,
zabiegu oraz obejmie opieką zaleconą przez lekarza weterynarii.

6. Sfinansowanie
zabiegów sterylizacji
i kastracji prowadzone
finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
Rozdział

§ 13. Finansowanie
l. Środki finansowe
2020 r.

będzie

do momentu

odbierze

wyczerpania

po

środków

6.

programu
na realizację

zadań wynikających

2. Wysokość środków finansowych
140 120,00 zł, w szczególności na:

przeznaczonych

z Programu
na

zabezpieczone

realizację

zadań.

są w uchwale budżetowej
ujętych

w programie,

l) wysokość środków przeznaczonych
na zapewnienie
bezdomnym
zwierzętom
miejsca
zwierząt, obligatoryjną sterylizację oraz kastrację zwierząt w schronisku - 30 000,00 zł,

na

wynosi

w schronisku

dla

2) wysokość środków przeznaczonych
na opiekę nad wolnożyjącymi
kotami, w tym zakup karmy na ich
dokarmianie, środki na zakup karmy dla psów pozostających pod czasową opieką gminy, przed ich transportem
do
schroniska
łub
kierowanych
do
adopcji,
zakup
niezbędnych
artykułów
zoologicznych
(np. obroże) - 10 000,00 zł,
3) wysokość środków przeznaczonych
na zabiegi lekarsko - weterynaryjne: m.in. steryl'izacje i kastracje zwierząt
domowych i kotów wolno żyjących, znakowanie zwierząt za pomocą mikroprocesorów,
przeprowadzenie
eutanazji z konieczności,
w tym usypianie ślepych miotów, a także udzielanie w uzasadnionych
sytuacjach
pomocy lekarsko - weterynaryjnej'
polegającej na leczeniu kotów wolnożyjących
z terenu Miasta i Gminy
Serock oraz leczenie bezdomnych psów wyłapanych z terenu Miasta i Gminy Serock - 80 000,00 zl,
4) wysokość środków finansowych przeznaczonych
za sprawowanie bieżącego dozoru i opieki nad zwierzętami
bezdomnymi (w tym ich karmienie i sprzątnięcie miejsca przetrzymywania
zwierząt) ~ 10 560,00 zł
5) wysokość środków przeznaczonych
z udziałem zwierząt - 7560,00 zł,
6) wysokość środków przeznaczonych
gospodarstwie rolnym - 2 000,00 zł.

na całodobową
na zapewnienie

opiekę weterynaryjną
miejsca

dla zwierząt

w przypadku

zdarzeń

gospodarskich

drogowych

we wskazanym

,
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z
późn.zm.) rada gminy, określa w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającegoz art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Wobec powyższego przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności, zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku, który stanowi załącznik do uchwały.
Obejmuje on swoim zakresem:
l.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;
S.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,
9.plan znakowania zwierząt w gminie,
l O.plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie,
11.wskazanie wysokości środków finansowych
wydatkowania tych środków.

przeznaczonych

na realizację

programu oraz sposób

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ww. ustawy projekt programu przesłany został do zaopiniowania właściwemu
powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich,
działających na obszarze gminy.
Wymienione powyżej podmioty w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu wydają opinię
o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.
W toku prowadzonego opiniowania Programu, wpłynęły 2 opinie od fundacji działających na terenie Miasta i
Gminy Serock, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
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