
UCHWALA Nr 185D(V111/2016 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 29 lutego 2016 r. 

w sprawie przyjqcia Programu opieki nad zwienqtami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierzqt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z pozn. zm.), art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z pozn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku 
o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2013 r, poz. 1399 z pozn. zm.), Rada Miejska 
w Serocku uchwala, co nastepuje: 

Okresla siq Program opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt 
na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku, stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie 

do Uchwaly Nr 1851XV111/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 29 lutego 2016 r. 

w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierzqt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku 

na podstawie art. 1 l a  ustawy o ochronie zwietzqt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 
856 z poin. zm.) rada gminy, okresla w drodze uchwaly, corocznie do dnia 31 marca, program opieki 
nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt. Stanowi to wypdnienie 
obowiqzku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzetom przez gminq, wynikajqcego z art. 11 ust. 1 ww. 
ustawy. 

Wobec powyiszego przygotowany zostal Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku, ktory 
stanowi zalqcznik do uchwaly, 

Obejmuje on swoim zakresem: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzetom miejsca w schronisku dla zwierzqt; 
2) opieke nad wolno iyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odlawianie bezdomnych zwierzqt; 
4) obligatoryjnqsterylizacje 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) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdatzeri 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 ww, ustawy projekt programu przeslany zostal do zaopiniowania 

wlaSciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz dzierzawcom lub zarzqdcom kbl lowieckich, 
dzialajqcych na obszarze gminy. Dodatkowo projekt programu zostal udostqpniony na stronie 
internetowej urzgdu celem umozliwienia zapoznania i zaopiniowania przez organizacje spoleczne, 
ktorych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzqt, dzialajqcym na obszarze gminy. Wraz 
z projektem programu zamieszczonym na stronie intemetowej urzedu udostepniony zostal formularz 
opiniowania programu. 

Zgodnie z art. 11 a ust. 8 powyisze podmioty w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu 
programu wydajq opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje si t  za akceptacje 
przeslanego programu. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w piSmie z dnia 11 lutego 2016 roku (data wplywu pisma do urzedu 15 
lutego 2016 r.), wyrazil pozytywnqopinie do przedstawionego projektu programu. 
Dzieriawcy kol lowieckich, dziatajqcych na obszarze gminy oraz organizacje spdeczne, ktorych 
statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzqt, nie wyrazili opinii w sprawie programu, co uznane 
zostato zgodnie z powyzszym jako akceptacja przedstawionego programu. 



Zalqcznik 
do Uchwa!y Rady Miejskiej w Serocku 

Nr 185/xV111/2016 z dnia 29 lutego 201 6 r. 

Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci mierzqt 
na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku 

Obowiqzek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzetom oraz ich wylapywanie naleiy 
do zadan wlasnych gminy. Rada Miejska w Serocku, wypelniajqc powyzszy 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 (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1399 z poin. zm.) -art. 3 ust. 2 pkt 14; 
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 
z pozn. zm.) - art. I I ust. 1 i art.1 la .  

BezdomnosC zwierzqt jest zjawiskiem spdecznym, ktorego glownymi przyczynami s q  
1) niekontrolowane rozmnazanie, 
2) porzucanie zwierzqt przez wtascicieli, 
3) ucieczki zwierzqt, 
4) latwosc pozyskiwania zwierzqt, 
5) panujqce mody na dane rasy zwierzqt, 
6) brak edukacji i wiedzy spoleczeristwa w zakresie metod zapobiegania bezdomnosci, 

ze szczegolnym uwzglednieniem sterylizacji lub kastracji. 

Rozdziat I 
llekroc w programie jest mowa o: 
1. urzedzie, naleiy przez to rozumieC Urzqd Miasta i Gminy w Serocku, 
2. gminie, nalezy przez to rozumieC gming Miasto i Gmina Serock, 
3, schronisku, naleiy przez to rozumiec Schronisko dla bezdomnych zwierzqt, polozone 

w miejscowoSci Nowy Dwor Mazowiecki, przy ulicy Lesnej, prowadzone przez Fundacje 
,,Przyjaciele Braci Mniejszych", ul. Modliriska 107 0, 05-110 Jablonna, z ktorym gmina ma 
podpisanq umowe na wylapywanie, transport i objecie opiekq w schronisku bezdomnych zwierzqt, 
pochodzqcych z terenu Miasta i Gminy Serock w 2016 r., 

4, lekarzu weterynariilgabinecie weterynaryjnym, nalezy przez to rozumiec gabinety: 
- Gabinet Weterynaryjny, Marta lwan - Kochanska, ul. Zielona IA ,  05-140 Serock, 
- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Piotr Machowski, 05-140 Serock, Stasi Las, 

ul. Cicha 3, 
- Gabinet Weterynaryjny Agnieszka Kaczmarek - Cielenkiewicz, ul. Warszawska 5, 

05-140 Serock, 
- Gabinet Weterynaryjny ~y ra fa  Monika Batog, Jadwisin, ul. Szaniawskiego 27A, 

05-140 Serock, 
- Lecznica dla Zwierzqt FRlNGlLLA Cezary Witeszczak, ul. Puttuska 32, 05-140 Serock, 

z ktorymi gmina ma podpisanq umowe na swiadczenie ustug w zakresie m.in, sterylizacji lub 
kastracji zwierzqt, usypiania Slepych miotow, znakowania zwierzqt mikroprocesorem (chip) lub inny 
gabinet weterynaryjny, ktoremu gmina bedzie w uzasadnionych przypadkach zlecac 
przeprowadzenie zabiegow. 



5, gospodarshvie rolnym, naleiy przez to rozumiec gospodarstwo rolne Pana Jerzego 
Kozarzewskiego, polozone na terenie gminy w miejscowoSci Zalesie Borowe 4, 05-140 Serock, 
z ktbrym gmina ma podpisanq umow? na zapewnienie miejsca dla zwierzqt gospodarskich. 

6, zwierzetach bezdomnych, nalezy przez to rozumiec zwierzeta domowe lub gospodarskie, ktore 
uciekly, zablqkaly siq lub zostaly porzucone przez czlowieka, a brak jest mozliwosci ustalenia ich 
wlasciciela lub innej osoby, pod ktorej opiekq stale dotqd pozostawaly, 

7. zwierqtach domowych, nalezy przez to rozumiek zwierzeta tradycyjnie przebywajqce wraz 
z czlowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez cdowieka 
w charakterze jego towarzysza, 

8. kotach wolnozyjqcych, nalezy przez to rozumiec koty urodzone lub iyjqce na wolnosci (iyjqce 
w otoczeniu cdowieka w stanie dzikim), 

9, programie, nalezy przez to rozumiet Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie gminy w 2016 roku. 

Rozdzial II 
Program obejmuje: 
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzetom miejsca w schronisku dla zwietzqt, 
2. Opieke nad wolno zyjqcymi kotami w tym ich dokarmianie, 
3. Odlawianie bezdomnych zwierzqt, 
4. Obligatoryjnqsterylizacje lub 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. Zapewnienie 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. 
Wynikajqce z programu zadania gminy, bedq nierozetwalnie zwiqzane z edukacjq mieszkancow 
w zakresie ochrony zwierzqt. Edukacja w zakresie opieki nad zwierzetami domowymi bedzie 
skierowana w szczegolnosci do w4ascicieli i opiekunow zwierzqt domowych. 
Celem edukacji bqdzie: 

podniesienie Swiadomosci roli wlasciciela i opiekuna zwierzqt domowych, 
podniesienie poczucia odpowiedzialnosci za przyjmowanie zwietzqt do gospodarstwa 
domowego, 
podniesienie wrazliwosci co do potrzeb zwierzqt utrzymywanych w gospodarstwach domowych, 
podniesienie wiedzy co do skutku nieodpowiedzialnego traktowania zwierzqt w tym dopuszczania 
do niekontrolowanego rozrodu i porzucania zwierzqt, 

Narzedziem edukacyjnym skierowanym do spdecznosci gminy bqdq artykuly w lokalnej prasie 
i na stronie internetowej gminy, ulotki, spotkania z sdtysami i mieszkancami, dotyczqce odpowiedzialnej 
i wlasciwej opieki nad zwierzetami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, 
finansowaniu ptzez gmine zabiegow kastracji, sterylizacji i chipowania zwierzqt, a takze adopcji zwierzqt 
bezdomnych. Elementem edukacyjnym dzieci i mlodzieiy bedq spotkania zwiqzane z tematykq 
bezdomnosci zwierzqt oraz akcje zbierania karmy dla zwierzqt bezdomnych. 

Ad. 1 Zapewnienie bezdomnym zwierzetom miejsca w schronisku dla zwierzqt 
Bezdomne zwierzeta z terenu gminy bedq przyjmowane w 2016 roku przez schronisko, bedqce 

pod nadzorem lnspekcji Weterynaryjnej, w ramach podpisanej umowy. 
Zgodnie z podpisanq umowq schronisko zapewnia: 



pomieszczenia lub boksy chroniqce zwierzeta przed zimnem, upalami i opadami 
atmosferycznymi, z dostepem do swiatla dziennego, umoiliwiajqce swobodne poruszanie sie, 
legowiska; odpowiedniq karme i staty dostep do wody zdatnej do picia, 
kompleksowq obsluge weterynaryjnq zwierzqtom przyjetym do schroniska (leczenie, w tym 
w razie koniecznosci w specjalistycznej lecznicy weterynaryjnej, szczepienia, odrobaczanie, 
odpchlenie, usypianie Slepych miotow, eutanazje zwierzqt nie rokujqcych na dalsze leczenie, 
znakowanie - chipowanie zwierzqt w sposob umozliwiajqcy jednoznacznq identyfikacjq 
zwierzecia - wraz z rejestracjq w ogolnopolskiej bazie danych), 
przeprowadzanie obligatoryjnej sterylizacji 1 kastracji zwierzqt przyjetych do schroniska, zgodnie 
z zaleceniem lekarza weterynarii, 
prowadzenie ewidencji psow przebywajqcych w schronisku 
poszukiwanie nowych domow dla zwierzqt przyjetych do schroniska, w tym prowadzenie 
wspoipracy z wolontariuszami w zakresie przygotowania zwierzqt do adopcji oraz poszukiwania 
im nowych domow. 
przekazywanie do adopcji zwierzqt, wykastrowanych/wysterylizowanych, o ile istniala mozliwosC 
przeprowadzenia zabiegu podczas pobytu zwierzqcia w schronisku (wylqczenie tej czynnosci np. 
w stosunku do szczeniqt, ktore z racji wieku nie kwalifikujq sie do zabiegu), osobom zdolnym 
zapewnic im naleiyte warunki bytowe. 
calodobowqdyspozycyjnosc pod ogolnodost~pnym numerem telefonu. 

Ad. 2 Opieka nad wolnozyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie 
Koty wolnozyjqce, bytujqce giownie w piwnicach, komorkach, stodolach, budynkach 

inwentarskich, na terenach niezamieszkaiych posesji, s q  elementem ekosystemu wiejskiego 
i miejskiego, a ich obecnosc zapobiega rozprzestrzenianiu siq gryzoni. Koty te nie mogq byc traktowane 
jako typowe zwierzqta bezdomne, dlatego nie nalezy ich wyiapywac, wywozit 
do schroniska, poniewai sq  calkowicie nieprzystosowane do zycia w niewoli i brak jest szans na ich 
udomowienie. Nalezy stwarzac warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia, 
ograniczajqc jednoczesnie ich populacje poprzez finansowanie zabiegow sterylizacji i kastracji. 
1. Dokarmianie kotow wolnozyjqcych: 
Wolno zyjqce koty z terenu gminy w 201 6 roku dokarmiane bqdq za posrednictwem osob sprawujqcych 
nad nimi opiekq. Karma wydawana bedzie 2 razy w roku osobom, ktore majq pod opiekq co najmniej 
5 zwierzqt, na podstawie pisemnego wniosku, po uprzednim potwierdzeniu sprawowania przez 
Wnioskodawc~, opieki nad wolnozyjqcymi kotami oraz podpisaniu z gminq umowy na dokarmianie 
wolnozyjqcych kotow, ktorej wzor stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego programu. Karma zostanie 
zakupiona przez urzqd i przydzielana bqdzie zgodnie z kolejnosciq zlozonych wnioskow, do momentu 
wyczerpania Srodkow finansowych przeznaczonych na ten cel w budzecie gminy. 
2. Opieka nad wolnozyjqcymi kotami, w tym ograniczanie populacji kotow wolnozyjqcych poprzez 

wspieranie sterylizacji i kastracji: 
Koty wolnozyjqce bedq sterylizowanelkastrowane, na podstawie pisemnych wnioskow osob, 
sprawujqcych opiekq nad nimi. Opiekun po otrzymaniu skierowania na zabieg do gabinetu 
weterynaryjnego, z ktorym gmina ma zawartq umowe, we wlasnym zakresie dostarczy zwierze do 
gabinetu weterynaryjnego, a nastepnie odbierze po przeprowadzonym zabiegu. Po zabiegu opiekun 
obejmie zwierze opiekq okreslonq przez lekarza weterynarii. W uzasadnionych przypadkach, w ktorych 
zwierzq bedzie potrzebowalo po zabiegu sterylizacjilkastracji szczegolnej opieki lekarsko - 
weterynaryjnej, opieka taka zostanie zwierzqciu udzielona, a jej koszty poniesie gmina. 
Ponadto koty wolnozyjqce z terenu gminy w uzasadnionych przypadkach poddawane bedq 
niezbednemu leczeniu na podstawie pisemnych wnioskow osob sprawujqcych nad nimi opieke. 
Leczenie przeprowadzane bedzie w uzgodnionym z urzedem gabinecie weterynaryjnym, pod 
warunkiem dostarczenia zwierzecia do gabinetu weterynaryjnego i odebrania po przeprowadzonym 
leczeniu przez osobe sprawujqcqopieke nad nim. 



Zabiegi sterylizacji i kastracji oraz niezbedne leczenie prowadzone bedq do momentu wyczerpania 
srodkbw finansowych przeznaczonych na ten cel w budzecie gminy. 

Ad. 3 Odlawianie bezdomnych zwierzqt 
Odlawianiem bezdomnych zwierzqt z terenu gminy zajmowat sie bedzie schronisko, 

w ramach podpisanej umowy. 
Wylapywanie bezdomnych zwierzqt - psow, w tym bezdomnych suk z miotem bqdz samego miotu 
bezdomnych szczeniqt z terenu Miasta i Gminy Serock i ich transport do schroniska dla bezdomnych 
zwierzqt, prowadzone bedzie w mozliwie jak najszybszym terminie (zwierzeta poszkodowane w wyniku 
potrqcenia przez samochod oraz zwierzeta agresywne, zgodnie z umowq w ciqgu 1 godziny od 
momentu dokonania zlecenia przez uprawnionq osobe), jednak nie dtuzej niz w ciqgu 24 godzin od 
momentu zgloszenia. 
Bezdomne zwierzeta z terenu gminy bedq wylapywane wylqcznie na podstawie zlecenia wystawionego 
przez pracownika Referatu Ochrony ~rodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa, funkcjonariusza Strazy 
Miejskiej w Serocku lub Dyzurnego Urzedu, po uprzednim pohvierdzeniu zasadnosci odlowienia 
zwierzecia. 
Wylapywanie zwierzqt bqdzie siq odbywac przy uiyciu specjalistycznego sprzetu do wylapywania 
zwierzqt, ktory nie bedzie stwarzal zagrozenia dla bezpieczenstwa i porzqdku publicznego oraz dla 
zdrowia i iycia zwierzqt. Zwierzeta bedq przewozone odpowiednim srodkiem transportu, zgodnie 
z wymogami art. 24 ustawy o ochronie zwierzqt, Schronisko zapewnia w razie potrzeby pomoc lekarskq 
i diagnostyczna podczas przeprowadzania akcji wylapywania i transportu zwierzqt. 

Zwierze bezdomne, ktore skaleczylo czlowieka zostanie odlowione i przekazane 
na obserwacjq weterynaryjna zgodnie z decyzjq Powiatowego Lekarza Weterynarii, w celu stwierdzenia 
wscieklizny lub jej wykluczenia. Obserwacje przeprowadzak bedzie lekarz weterynarii w ramach 
wystawionego przez urzqd zlecenia. Gmina zapewni miejsce do przeprowadzenia obserwacji. Po 
zakonczonej obserwacji i wykluczeniu wscieklizny zwierze zostanie przewiezione do schroniska. 
W przypadku podejrzenia wscieklizny dalsze postepowanie bedzie prowadzone przez Panstwowy 
lnspektorat Weterynarii. 

Ad. 4. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierzqt w schroniskach oraz zwierzqt 
domowych. 

Sterylizacja i kastracja zwierzqt bezdomnych oraz domowych to najskuteczniejsza metoda 
unikania niekontrolowanej rozrodczosci zwierzqt, 
Program zaklada: 

obligatoryjnq sterylizacje lub kastracje zwierzqt bezdomnych z terenu gminy w schronisku 
w ramach podpisanej umowy, 
finansowanie przez gmine zabiegow sterylizacji i kastracji zwierzqt domowych w~ascicielom 
zwierzqt, ktorzy na stale zamieszkujq na terenie gminy. 

Warunkiem uzyskania dofinansowania sterylizacji lub kastracji psa przez mieszkanca gminy jest 
dopelnienie obowiqzku zaszczepienia zwierzecia przeciw wsciekliznie oraz uiszczenie oplaty 
od posiadania psa w wysokosci i na zasadach okreslonych w odrqbnej uchwale Rady Miejskiej 
w Serocku lub zlozenie oswiadczenia dotyczqcego podstaw zwolnienia z obowiqzku uiszczenia oplaty 
od posiadania psa. 
Wtasciciel zwierzecia chcqcy poddac je finansowanemu przez gmine zabiegowi sterylizacji lub kastracji, 
wypelnienia oswiadczenie, ktorego wz6r stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego programu, okazuje 
aktualne zaswiadczenie potwierdzajqce zaszczepienie psa przeciwko wsciekliznie oraz dowod 
uiszczenia optaty od posiadania psa, a nastqpnie otrzymuje skierowanie na zabieg do gabinetu 
weterynaryjnego, z ktorym gmina ma zawartq umowe. W przypadkach, gdy zwierze nie jest 
oznakowane za pomocq elektronicznego mikroprocesora, warunkiem sfinansowania zabiegu sterylizacji 



I kastracji przez gmine jest rownoczesne trwale oznakowanie zwierzecia za pomocq mikroprocesora, 
ktore rowniez jest finansowane przez gmine. 
Opiekun we wlasnym zakresie dostarczy zwierze do gabinetu weterynaryjnego i odbierze po 
przeprowadzonym zabiegu oraz obejmie opiekqokreslonq przez lekarza weterynarii. 
Zabiegi sterylizacji lub kastracji prowadzone bedq do momentu wyczerpania srodkow finansowych 
przeznaczonych na ten cel w budzecie gminy. 

Ad. 5. Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzqt 
Dzialania zmierzajqce do poszukiwania nowych wlascicieli i przekazywanie zwierzqt 

do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnit im nalezyte warunki bytowe, 
prowadzit bedzie schronisko, w ramach podpisanej umowy. Dodatkowo schronisko zgodnie z umowq 
przekazywat bedzie zdjecia wraz z krotkim opisem (miejsce i data wylapania, wiek, piei, cechy 
charakterystyczne), przyjmowanych do schroniska bezdomnych zwierzqt, w terminie nie dluzszym niz 
trzy dni robocze od przyjecia. Przekazane zdjecia bedq publikowane na stronie internetowej 
www.serock.~l w zakladce ,,Pies czeka na czlowieka", celem poszukiwania w4asciciela lub osoby chetnej 
do adopcji. 
Gmina w przypadku otrzymania zgloszenia o zablqkanym psie prowadzit bedzie dzialania polegajqce 
na podawaniu do publicznej wiadomoici informacji o miejscu odnalezienia zwierzecia i poszukiwaniu 
jego wlasciciela lub osoby chetnej do przejecia nad nim opieki. 
Ogloszenia wraz ze zdjeciami umieszczane bedq na specjalnie utworzonej podstronie witryny 
intemetowej gminy i dotyczyi bedq psow, ktore nie podlegajq niezwlocznemu odwiezieniu 
do schroniska. 
Zdjecia zwierzqt w formie elektronicznej przechowywane bedq przez okres 2 lat. 
Jezeli nie uda sie ustalic wlasciciela psa, a zglosi s i ~  osoba chetna do przejecia opieki nad nim, 
z osobq adoptujqcq zwierze zostanie zawarta umowa adopcyjna, ktorej wzor stanowi zalqcznik nr 3 do 
niniejszego Programu, 
Osobom adoptujqcym bezdomne zwierze gmina zapewni: 

- trwale oznakowanie przez wszczepienie pod skore psa elektronicznego mikroprocesora wraz z 
wprowadzeniem danych do ogolnopolskiej bazy zwierzqt oznakowanych; 

- pakiet szczepieli okresowych (choroby zakaine, wscieklizna); 
- podanie lekow i preparatow majqcych na celu odrobaczenie, odkleszczenie i odpchlenie 

zwierzecia; 
- sterylizacje lub kastracjq; 
- uspienie slepego miotu, w przypadku zaadoptowania szczennej suki. 

W uzasadnionych przypadkach, osobom, ktore podejmq sie adopcji zwierzecia wymagajqcego 
natychmiastowego niezbednego zabiegu lub leczenia, gmina moze sfinansowac koszty niezbednej 
pomocy lekarsko - weterynaryjnej, pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia z osobq adoptujqcq 
zakresu oraz gabinetu weterynaryjnego udzielajqcego pomocy. 

Ad. 6 Usypianie slepych miotow 
Obligatoryjnemu usypianiu poddawane bqdq slepe mioty bezdomnych suk i kotek, 

w celu zmniejszenia populacji zwierzqt bezdomnych. Zabiegi usypiania slepych miotow 
przeprowadzane bedq przez schronisko lub lekarza weterynarii, na postawie zawartej umowy. 

Ad. 7 Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt gospodarskich 
Zablqkane, porzucone lub odebrane zwierzeta gospodarskie bedq wylapywane 

i transportowane do gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na terenie gminy, w miejscowosci Zalesie 
Borowe, gdzie zapewniona zostanie im opieka i wlasciwe warunki bytowania. Obslugq zajmie sie 
wlasciciel gospodarstwa, w ramach podpisanej z gminq umowy. 



Ad. 8 Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych 
z udzialem zwierzqt 

Calodobowq opieke weterynaryjnq w przypadku zdarzeli drogowych z udzialem zwierzqt 
zapewnia schronisko. W uzasadnionych przypadkach, w przypadku gdy zwierze nie zostanie 
skierowane do schroniska gmina zleci zapewnienie opieki gabinetowi weterynaryjnemu w ramach 
zlecenia. 

Ad. 9 Plan znakowania zwierzqt w gminie 
1. Plan znakowania zwierzqt na terenie gminy obejmuje: 

1) nieodplatne znakowanie psow trafiajqcych do adopcji, w ramach akcji ,,Pies czeka 
na czlowieka", 

2) nieodplatne znakowanie psow wlascicielom zwierzqt, ktorzy na stale zamieszkujq na terenie 
gminy; 

3) znakowanie psow przebywajqcych w schronisku; 
2. Gmina prowadzi nieodplatne znakowanie psow przez wszczepienie pod skore psa elektronicznego 

mikroprocesora wraz z wprowadzeniem danych do ogolnopolskiej bazy zwierzqt oznakowanych. 
Zabiegi znakowania zwierzqt wykonywaC bedzie lekarz weterynarii, na podstawie zawartej umowy, 
do momentu wyczerpania srodkow finansowych przeznaczonych na ten cel w budiecie gminy. 
Wlasciciel zwierzecia chcqcy poddaC je nieodplatnemu znakowaniu, po zgtoszeniu sie do urzqdu 
i wypetnieniu oswiadczenia, ktorego wzor stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego programu otrzyma 
skierowanie na zabieg do gabinetu weterynaryjnego, z ktorym gmina ma zawartq umowe. Opiekun 
we wlasnym zakresie dostarczy zwierze do gabinetu weterynaryjnego w celu wszczepienie pod 
skore psa elektronicznego mikroprocesora. 

3. Urzqd prowadzic bedzie rejestr znakowanych zwierzqt, 
4. W przypadku utraty psa oznakowanego lub jego zbycia dotychczasowy wlasciciel jest zobowiqzany 

do wyrejestrowania go w urzqdzie. 

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

1. WysokosC Srodkow przeznaczonych na odlawianie i transport bezdomnych zwierzqt do schroniska 
oraz zapewnienie bezdomnym zwierzetom miejsca w schronisku, obligatoryjnq sterylizacje 
i kastracje zwierzqt w schronisku - 80.000 zl 

2. WysokosC srodkow przeznaczonych na karme dla wolno zyjqcych kotow oraz na karme dla ps6w 
pozostajqcych pod czasowqopiekqgminy, kierowanych do adopcji - 4.500 zl. 

3. WysokosC srodkow przeznaczona na zakup mikroprocesorow, sluzqcych do trwatego znakowania 
zwierzqt (chip) - 2 ,000 zl. 

4. WysokosC srodkow przeznaczonych na zabiegi lekarsko - weterynaryjne: m.in, sterylizacje 
i kastracje zwierzqt domowych i kotow wolnozyjqcych, znakowanie zwierzqt za pomocq 
mikroprocesorow, przeprowadzenie eutanazji z koniecznosci, w tym usypianie Slepych miotow, 
a takze udzielania w uzasadnionych sytuacjach pomocy lekarsko - weterynaryjnej - 39.000 zl. 

5. Zapewnienie opieki dla zwierzqt gospodarskich - 1.000 zl. 



Zalqcznik nr 1 
do Programu opieki nad zwierzgtami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt 
na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku 

przyjetego uchwalq Rady Miejskiej w Serocku 
Nr 1851XV11112016 z dnia 29 lutego 201 6 r. 

UMOWA 
zawarta w dniu ................ ..,2016 roku w Serocku, pomiedzy: 
Miastem i Gminq Serock, Rynek 21, 05-140 Serock, NIP 536-17-39-574, Regon 0155701 19, reprezentowanq 
przez: 

......................................................................................... 
zwanqdalej ,,Gmin$ 
a 
lmie ....................................... Nazwisko .................................................................... 

Adres zamieszkania ...................................................................................................... 

Seria i nr dowodu osobistego .................................... ..,nr tel. .......................................... 
Zwanql zwanym dalej ,,Osobqsprawujqcqopiek~ nad wolno zyjqcymi kotami", 

9 1  
Gmina, zgodnie z Programem opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci 
zwierzqt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, realizuje zadanie wynikajqce z art. I l a  ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt polegajqce na dokarmianiu wolnoiyjqcych kotow, za 
posrednictwem osob sprawujqcych nad nimi opiekq. 
Osoba sprawujqca opieke nad wolnozyjqcymi kotami, oswiadcza, ze ma pod opiekq co najmniej 
5 wolnozyjqcych kotow. 
Osoba sprawujqca opieke nad wolno zyjqcymi kotami otrzyma karme na dozywianie wolno zyjqcych 
kotow, na podstawie zlozonego wniosku, zgodnie z zasadami okreslonymi w uchwale, o ktorej mowa 
w ust. 1. 
Karma zostanie zakupiona przez urzqd i przydzielana bedzie zgodnie z kolejnosciq ztoionych 
wnioskow, do momentu wyczerpania srodkow finansowych przeznaczonych na ten cel w budzecie 
gminy. 

9 2  
Dokarmianie wolno iyjqcych kotow przez osobe sprawujqcq opieke nad wolnozyjqcymi kotami, jest 
dzialalnosciqspolecznq, realizowanq nieodplatnie. 
Dokarmianie prowadzone bedzie w miejscu bytowania zwierzqt, lub w bezposrednim sqsiedztwie 
miejsca bytowania. 
Dokarmianie realizowane bedzie za zgodq wlasciciela posesji. 
Uzyskanie zgody, o ktbrej mowa w ust. 3 nalezy do obowiqzkow osoby sprawujqcej opieke nad 
wolnozyjqcymi kotami. 
CzynnosC dokarmiania realizowana bedzie w sposob prowadzqcy do ustabilizowania populacji poprzez 
sterylizacje (kastracjq) lub doprowadzanie do adopcji zwierzqt. 

§ 3 
Osoba sprawujqca opieke nad wolnozyjqcymi kotami zobowiqzana jest do zgtaszania negatywnych zdarzen 
lub zjawisk, ktore naruszajq ustalenia zawarte w niniejszej umowie oraz w ustawie o ochronie zwierzqt, 
osobiscie lub pod nr tel. Referatu Ochrony ~rodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa 22 782-88-39 lub 782-88-40 od 
poniedzialku do piqtku w godz. od 8.00 do 16.00, natomiast w pozostale dni oraz godziny popotudniowe tj. po 
godz. 16.00 pod nr tel. Strazy Miejskiej w Serocku 22 782-88-33 lub 603-873-290. 



§ 4 
Urnow? sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach: jeden dla Gminy i jeden dla Osoby sprawujqcej 
opieke nad wolnozyjqcymi kotami. 

................... 
Gmina 

....................................... 
Osoba sprawujqca opiekq nad wolno zyjqcyrni kotami 



Zalqcznik nr 2 
do Programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt 
na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku 

przyjqtego uchwalq Rady Miejskiej w Serocku 
Nr 1851XV11112016 z dnia 29 lutego 2016 r. 

Dotyczqce wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach 
Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt 

na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku 

1, lmiq i nazwisko wlasciciela zwierzecia, seria i nr dokumentu tozsamosci: 

2. Adres zamieszkania wlasciciela zwierzqcia, numer telefonu: 

............................................................................................ 
3. Gatunek zwierzqcia, masc, imiq, Net, nr identyfikacyjny: 

................................................................................................................................... 
4. rodzaj wykonywanego zabiegu 

a) sterylizacja*, 
b) kastracja*, 
c) trwale oznakowanie zwienqcia za pomocq mikroprocesora*: 

5. Dolqczam kserokopiq dowodu zaplaty podatku od posiadania psa* I oiwiadczenie dotyczqce 
podstaw zwolnienia z obowiqzku uiszczenia oplaty od posiadania psa* oraz wykonania 
zaszczepienia psa przeciw wsciekliznie w bieiqcym roku. 

6. Oswiadczam, ze zamieszkujq na stale na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oswiadczeniu dla potrzeb 
wynikajqcych z realizacji programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierzqt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku, zgodnie z ustawq z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z poin. zm.), 

.................................................... 
(MiejscowoSC, data) 

* niepotrzebne skreSliC 

(Podpis wtaSciciela zwierzvia) 



Zalqcznik nr 3 
do Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt 
na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku 

przyjetego uchwatq Rady Miejskiej w Serocku 
Nr 1851XV11112016 z dnia 29 lutego 2016 r. 

UMOWA ADOPCYJNA 

.................. zawarta w dniu ,201 6 roku w Serocku, pomiedzy: 
Miastem i Gminq Serock, Rynek 21, 05-140 Serock, NIP 536-17-39-574, Regon 015570119, 
reprezentowanq przez: 

1 

zwanqdalej ,,Oddajqcym do adopcji", 
a 
lmie ....................................... Nazwisko .............................................................................. 

.................................................................................. Adres zamieszkania .................... ..... 

Seria i nr dowodu osobistego ...................................... ,nr tel .................... 
zwanym(q) dalej w umowie ,,Adoptujqcym1~ 

$ 1  
Oddajqcy do adopcji oddaje Adoptujqcemu zwierze z gatunku ...... rasa ............................ 

8 ,  

pteC 
................................ masc ...................................... wiek ok.. ................................................... 

................................................................. ........................ cechy charakterystyczne ..... 
Oddajqcy do adopcji, przekazujqc zwierze do adopcji zapewni nieodplatnie Adoptujqcemu: 

1) trwale oznakowanie przez wszczepienie pod skore psa elektronicznego mikroprocesora wraz 
z wprowadzeniem danych do ogolnopolskiej bazy zwierzqt oznakowanych, 

2) pakiet szczepieli okresowych (choroby zakaine i wscieklizna), 
3) podanie lekow i preparatow majqcych na celu odrobaczenie, odkleszczenie i odpchlenie 

zwierzecia, 
4) sterylizacje lub kastracje, 
pod warunkiem dostarczenia zwierzecia na wtasny koszt do Gabinetu Weterynaryjnego, 
o ktorym mowa ust. 4, w mozliwie najkrotszym terminie od daty zawarcia umowy. 

Oddajqcy do adopcji, przekazujqc zwierze do adopcji, dodatkowo moie sfinansowat Adoptujqcemu 
zabieg weterynaryjny uspienia Slepego miotu (w przypadku zaadoptowania szczennej suki). 

Zabiegi weterynaryjne, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 i 3 wykonywac bedzie Gabinet Weterynaryjny 
na zlecenie Oddajqcego do adopcji, na podstawie odrebnej umowy. 

$ 2  
Adoptujqcy biorqc pod statqopieke zwierze domowe, opisane w § 1 ust. 1 umowy zobowiqzuje sie: 

1) zapewnic zwierzeciu pomieszczenie chroniqce je przed zimnem, upatami i opadami 
atmosferycznymi, z dostepem do swiatta dziennego, umozliwiajqce swobodnq zmiane pozycji 
ciata, odpowiedniq karme i staly dostep do wody, zdatnej do picia oraz legowisko, 

2) zapewnic zwierzeciu opieke medyczno-weterynaryjna w tym dokonywac obowiqzkowych 
szczepien ochronnych, 



3) utrzymywai zwierze (dotyczy psa) w granicach wlasnej posesji, w sposob uniemozliwiajqcy mu 
samodzielne jej opuszczenie, a w przypadku trzymania zwierzeciana uwiezi, zapewnienia 
uwiezi nie krotszej niz 3 metry, na czas nie dluiszy niz 12 godzin w ciqju doby, 

4) przetrzymywac zwierze poza terenem wlasnej nieruchomosci (dotyczy psow) wylqcznie 
na smyczy lub kagancu, 

5) nie odsprzedawak ani tez nie przekazywak adoptowanego zwierzecia w charakterze prezentu 
lub towaru wymiennego osobom trzecim, 

6) niezwlocznie powiadamiac Oddajqcego do adopcji o smierci lub zaginieciu zwierzecia (nie 
poiniej n i i  nastepnego dnia od zaistnienia tego zdarzenia) pod nr tel. 22 782-88-39 lub 22 782- 
88-40 od poniedzialku do piqtku w godz. od 8.00 do 16.00, natomiast w pozostale dni oraz 
godziny popoludniowe tj. po godz. 16.00 pod nr tel. 22 782-72-92 lub 603-873-290. 

9 3 
1. Oddajqcy do adopcji zwierze zastrzega sobie prawo przeprowadzania inspekcji w nowym miejscu 

pobytu adoptowanego zwierzecia. 
2, W przypadku stwierdzenia zlego traktowania zwierzecia, Adoptujqcemu groziC bedzie grzywna, 

kara ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2, a w przypadku dzialania ze 
szczegolnym okrucienstwem do lat 3, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856). 

§ 4 
1. Adoptujqcy nie moie zrezygnowat z powierzonej mu opieki nad zwierzqciem. 
2. Nie wolno mu porzucit zwierzecia, oddac lub odsprzedac go do sklepu zoologicznego, schroniska 

dla zwierzqt lub laboratorium badawczego, cyrku, itp. 
3. Jedynym warunkiem odstqpienia od niniejszej umowy, jest znalezienie przez Adoptujqcego, innego 

opiekuna, ktory obejmie adoptowane przez niego zwierze troskliwq i odpowiedzialnq opiekq, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiqzania zawarte w niniejszej umowie, zawierajqc 
z Miastem i Gminq Serock, nowq umowe adopcyjnq w zakresie przejecia opieki nad tym 
zwierzqciem. 

5 5  
1. Niniejsza umowa jest zobowiqzaniem adopcyjnym, a nie umowq kupna - sprzedaiy zwierzecia. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajqformy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
4. Wszelkie spory powstale w wyniku realizacji umowy rozstrzygane bedq przez Sqd miejscowo 

wlasciwy dla Oddajqcego do adopcji. 
5. W przypadku orzeczenia przez sqd przepadku zwierzecia, niniejsza umowa ulega 

natychmiastowemu rozwiqzaniu, a Adoptujqcy zobowiqzany jest w terminie 7 dni od dnia 
uprawomocnienia siq orzeczenia sqdu, zwrocic Oddajqcemu do adopcji, koszty jakie Oddajqcy do 
adopcji poniosl, o ktorych mowa w 3 1 ust. 2 i 3. 

$ 6  
Umowe sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach: jeden dla Oddajqcego do adopcji 
i jeden dla Adoptujqcego. 

............................ ...,.,. 
Oddajqcy do adopcji 

....................................... 
Adoptujqcy (czytelny podpis) 




