
PROJEKT

UCHWALA Nr ....... ...,....12022
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia....... marca2022 n

w sprawie okreslenia programu opieki nadrwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomnoSci zrvierzqt na terenie Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roka

Napodstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(Oz. U. 22021 r, poz, 1372 ze zm.) oraz art, llaust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 2l sierpnia

iggl ,. o ochronie zt1iterzqt (D2,. tJ, z 2020 r. poz. 638 ze zm.) Rada Miejska uchwala,

co nastgpuje:

$ 1. Okresla sig ,,Program opieki nad zwierzgtarri bezdomnymi otaz zapobiegania

[ezdomnoS ci zwieruqt na terenie Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roku" w brzmieniu

okreSlonym w zalqczntktt do niniej szej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierzasig Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

g 3. Uchwala wchodzi w hycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku

Urzgdowym Woj ew6dztwa Mazowieckiego.

Przewodniczqca Rady

Monika Makowska-Chojnacka





UZASADNIENIE
do projektu UCHWAtr Y Nr

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia marca 2022 r,

w sprawie okreSlenia programu opieki nadrwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomnoSciwvierzqt na terenie Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roku

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ochronie zwieruql. (Dz. U. 22020 t. poz.

638 ze zm) zapewnienie opieki bezdomnymzwierugtom oraz ich wylapywanie jest zadaniem

wlasnym gminy. W mySl art. lla ust. I ustawy rada gminy okresla w drodze uchwalS
corocznie do dnia 3l mxca, program opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oruz zapobiegania

bezdomnoSci zwieruqt.

W zwi4zku z povtyaszym zostat przygotowany projekt ,,Programu opieki nad zwierzgtami

bezdomnymi oruz zapobiegania bezdomnofici zwierz4t na terenie Miasta i Gminy Sochocin

w 2022 roku". Obejmuje on swoim zakresem rcalizaqg takich zadafi jak

1) zapewnienie zwierzgtombezdomnym miejsca w schronisku dla zwietzqt;
2) opiekg nad kotami wolno zyjqcymi orazich dokarmianie;
3) odlawianie zwierzqt bezdomnych z terenu;
4) przeprowadzenie sterylizacji lub kastracj i zwierzqt w schronisku dla zwieruqt;
5) poszukiwanie nowych wla6cicieli dla zwieruqt bezdomnych;
6) usypianie Slepych miot6w;
7) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dlazwierzqt gospodarskich;

8) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzefi drogowych
zudzia\emzwierzqt.

W Programie wskazano podmioty zaanguhowane w jego realizacjg oruz wysokoS6 Srodk6w
finansowych przeznaczonych na realizacjg zadan. Program w szczeg6lnoSci ma na celu

zapewnienie opieki zwierzEtom bezdomnym, zmniejszenie populacji porzuconych zwierzqt,
zapewnienie bezpieczefstwa mieszkaricom, a takZe edukacjg w zakresie humanitamego

traktowania zwierzqt.

Zgodnie ze wskazaniami ustawy projekt Programu zostal przeslany do zaopiniowania
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Plorisku, organizacji spolecznej, kt6rej statutowym
celem dzialaniajest ochrona zwierzqt. oraz dzierhawcom obwod6w lowieckich dziaNajqcych

na obszarze gminy. Projekt Programu uzyskal opinig Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Plofsku, natomiast organizacja spoleczna oraz dzierhawcy obwod6w lowieckich nie

wydaly opinii w ustawowym terminie co uznaje sig za akceptacjg Programu (art. lla ust. 8
ustawy).

W zwipku z pov,ryaszym uzasadnieniem przedldadam projekt uchwaly w sprawie okreSlenia
programu opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci#ari
terenie Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roku.
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1.

2.

Zalqcznik

do uchwaly nr . ... ,. 12022

Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia .. marca 2022 r.

Program opieki nad zrvierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomnoSci zrvie rz4t na terenie Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roku

Rozdzial l.
Postanowienia og6lne

program ma zastosowanie do wszystkich zwierz1t bezdomnych, w rozumieniu ustawy

z dnia2l sierpnia 1997 roku o ochronie zwietzqt. (Dz. u. 22020 r. poz.638 ze zm.),

przebywajqcych na terenie Miasta i Gminy Sochocin.

Ilekrod w Programie jest mowa o:

1) Miescie i Gminie - nalely ptzezto rozumie6 Miasto i Gming Sochocin,

Z) Schronisku dla zwierz4t - nalely pruez to rozumied Schronisko dla Bezdomnych

Zwierzqt w Pawlowie gmina Regimin prowadzone przez Przedsigbiorstwo Uslug

Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechan6w,

3) Gospodarstwie rolnym - nalezy przez to rozumied gospodarstwo rolne zlokalizowane

w miejscowoSci Drozd|yn 67,09-110 Sochocin,

4) programie - nalehy przezto rozumiei ,,Program opieki rrad zwierzqtami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomnoSci zwieruqt. na terenie Miasta i Gminy Sochocin w 2022

roku",

5) ZwierzEtach bezdomnych - nalezy przez to rozumie6 zwierugta domowe lub

gospodarskie, kt6re uciekly, zablqkaly sig lub zostaly porzucone ptzez czlowieka,

a nie ma moZliwo6ci ustalenia ich wlaSciciela lub innej osoby, pod kt6rej opiek4

trwale dot4d pozostawalY,

6) Zwierzgtach domowych naleay pfzez to rozumie6 zwierzEta tradycyjnie

przebywajqce wraz z czlowiekiem w jego domu lub irurym odpowiednim

pomieszczeniu, utrzymywane ptzez czlowieka w charakterze jego towarzy sza,

7) Kotach wolno Zyjqcych - nale2y ptzez to rozumie6 koty nieudomowione Zyj4ce na

wolnoSci w warunkach niezaleanych od czlowieka (lyjqce w otoczeniu czlowieka

w stanie dzikim).



Rlozdzial2,
Wykonawcy programu

1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin.

2. Realizatorami Programu s4:

1) Miasto i Gmina,

2) lekaruweterynarii,

3) schronisko dla zwierz4t,

4) podmiot odlawiaj4cy bezdomne zwierzgta,

5) organizacje spoleczne, stowarzyszenia, fundacje, kt6rych statutowym celem jest

ochrona zwierzqt.

Rozdzial3.
Cel i zadania programu

1. Celem Programu jest:

l) zapobieganiebezdomnoSci zwierzqtna terenie Miasta i Gminy,

2) o gr aniczenie populacji zwierz4t bezdomnych,

3) opieka nad zwierzgtami bezdomnymi,

4) promowanie prawidlowych postaw izachowah czlowieka w stosunku do zwierzqt.

2. Program obej muj e r ealizacj g nastgpuj 4cy ch zadah:

1) zapewnienie zwierzgtom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierzqt;

2) zapewnienie opieki nad kotami wolno Zyjqcymi, w tym ich dokarmianie,

3) odlawianie zwierzqtbezdomnych,

4) obligatoryjnqsterylizacjg albo kastracjg zwierzqtw schronisku dla zwierzqt,

5) trwale znakowanie zwierzqt odlowionych i umieszczonych w schronisku dla zwieruqt

wtaz z rej estracj 4 w bazie danych,

6) poszukiwanie wlaScicieli dla zwierzqtbezdomnych,

7) usypianie Slepych miot6w,

8) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzEt

gospodarskich,

9) zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzefi drogowych

z tdzialem zwierzqt,

10) edukacja mieszkaric6w w zakresie opieki nad zwierzgtami i zapobiegania

bezdomnoSci zwrerz4t.



RozdziaN4,

Odlawianie bezdomny ch rnierzqt i zapewnienie

im miejsca w schronisku dla zvrierzqt

l. Odlawianie bezdomnych zwierzg. przebywajqcych na terenie Miasta i Gminy bgdzie

mialo charakter staly i odbywa6 sig bgdzie w zalehnoSci od potrzeb, na podstawie

zg[o szef- miej s c przebywan ia zwiet z4t b ezdomnych.

2. Ustalenie faktu bezdomnoSci zwieruqt moze nast4pi6 po uprzednim stwierdzeniu ptzaz

pracownika Urzgdu Miasta i Gminy przy udziale wla6ciciela lub zaruqdcy posesji,

wla5ciciela gospodarstwa rolnego, sohysa wsi lub mieszkafc6w wsi, 2e zwierzqta

pozostaj4 bez opieki, swobodnie sig przemieszczajq i stwuzaiq zagrohenie dla

bezpieczehstwa i porz4dku publicznego.

3. Bezdomne zwierzEta odlawiane bEdq przez Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych

Sp. z o.o. w Ciechanowie.

4. Odlowione zwieruEtadomowe niezw\ocznie b9d4 przewohone do Schroniska dlazwietzqt.

5. Odlowione zwierzgtagospodarskie bgd4 oddawane pod opiekg Gospodarstwa rolnego.

6. Odlowione zwierug zostanie wydane osobie, kt6ra udowodni swoje prawo wlasnoSci do

zwierugcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Miasto i Gminq koszt6w

zwiqzanych z odlowieniem, opiek4 weterynaryjnq, przewiezieniem i umieszczeniem

zw ierzEcia w schroni sku.

1.

Rozdzial5.
Opieka nad kotami wolno ryiQcymi

Koty wolno Zyjqce nie s4 zwierugtanri bezdomnymi i nie s4 odlawiane na zasadach

okreSlonych w rozdziale 4.

Opieka nad kotami wolno ?yjqcym tealizowana iest poptzez;

1) ustalenie miejsc, w kt6rych przeby'tvajqkoty wolno lyjqce,

2) zapewruenie dokarmianiaorazzapewnienie im wody pitnej w miejscach przebywania,

3) finansowanie zabieg6w sterylizacji i kastracji kot6w wolno ?yjqcych w celu kontroli

ich populacji,

4) opiekg nad wolno Zyjqcymi kotami sprawowad bgd4 wolontariusze przy wsp6lpracy

z lJrzgdem Miasta i GminY.

2.



Rozdzial6.
Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja rwierz4tw schronisku dla ztvierzqt

or az trw ale znakowanie odlowionych rv, ierzqt

l. Miasto i Gmina realizuje obligatoryjn4 sterylizacjg i kastracjg zvrierzqt w Schronisku dla

zwierzqt na zasadach ustalonych z podmiotem prowa dzqcym schronisko.

2, Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane sqwylqcznie przezlekarzaweterynarii.

3. Zabiegom, o kt6rych mowa w punkcie 1 nie podlegajq zwierzgta w okresie 14 dni od

umieszczenia w schronisku z uwagi na moZliwo36 z$oszenia sig wlaSciciela lub opiekuna

orazzwierzgta, kt6rych wiek lub stan zdrowia nie pozwalajqna wykonanie zabiegu.

4. Bezdomne zwierzEta odlowione i trrieszczone w Schronisku dla zwierz4t podlegaj4

zabiegowi czipowania, dane z czipaumieszczane s4 w og6lnopolskiej bazie.

RozdzialT.
Poszukiwanie wlaS cicieli dla rw ierzqt b ezdomnych

1. Poszukiwanie wla6cicieli dla bezdomnych zwierzql.rcalizowarte jestpoprzez:

1) informowane o moZliwoSci adopcji zwierzqt bezdomnych w spos6b zwyczajowo

przyjgty na terenie Miasta i Gminy,

2) wsp6tdzialanie z organizacjami spolecznymi,lekarzami weterynarii, schroniskami dla

zwierzqt w zakresie poszukiwania nowych wlaScicieli zwierzqt.

Rozdzial S.

Usypianie Slepych miot6w

1. Usypianie Slepych miot6w mohe nast4pii vtyl1cznie przez lekarza weterynarii

w schronisku dla zwierz1t.

2. Zabiegu6pienia powinien by6 dokonany w spos6b humanitarny.

Rozdzial9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca

dla rw ierz4t gosp odarskich

1. Gospodarstwem rolnym przyjmuj4cym i zapewniaj4cym opiekg bezdomnym zwierzgtom

gospodarskim z obszaru Miasta i Gminy jest gospodarstwo rolne zlokalizowane

w miejscowo6ci DrozdLyn6T, 09-110 Sochocin.

2. Opieka nad bezdomnymi zwierzEtani gospodarskimi realizowana bEdzie poptzez

zapewnien ie utr zy mani a w miej s cu tymczas owe g o pt zebyw ania.



Rozdzial l0.
Opieka weterynaryjna

1. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzefi drogowych

z vdzialem zwierzqt realizuje Przychodnia Weterynaryjna,,AB-WET", ul. Fabryczna 8,

06-400 Ciechan6w.

Rozdzial ll.
Edukacja mieszkarfic6w w zakresie opieki nadzv,ierzgtami

1. Miasto i Gmina moae prowadzii, we wsp6lpracy z organizacjal.rri pozarzqdowymi,

szkolami i innymi instytucjami, dzialaniainformacyjno-edukacyjne m.in. w zakresie:

l) odpowiedzialnej i wtaSciwej opieki nad zwierzgtami oraz ich humanitamego

traktowania,

2) propagowania zabieglw sterylizacji i kastracji zwierzqt wlaScicielskich,

3 ) propagowania elektronicznego znakowania zwieruqt wlaScicielskich,

4) propagowania adopcji zwieruqt bezdomnych.

Rozdzial12.
Finansowanie Programu

1. WysokoS6 Srodk6w finansowych przeznaczonych w budZecie Miasta i Gminy na

rcalizacjE Programu w 2022 roku wynosi72.000,00 zt.

2. Struktura wydatk6w narealizacjE zal.oZeh Programu w 2022 roku:

l) utrzymanie zwierzqt w schronisku: 63.000,00 zl

2) odlawianie i opieka weterynaryjna bezdomnych zwierzqt:7.000,00 zl

3) pozostale zadania:2.000,00 zl

3. Srodki finansowe przeznaczone w budzecie Miasta i Gminy narealizacjg Programu bgdq

wydatkowane z zachowaniem zasad, o kt6rych mowa w art. 44 ustawy z dnia27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.22021 r. poz.305 ze zm.) oraz w trybie ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. ll29

zezm,),




