UCHWALA Nr V126/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2015r.
w sprawie okreslenia Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Sochocin w 2015r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz,!-dzie
gminnym (tekst jednolity Oz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. lla ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. 0 ochronie zwierz'!-t (tekst jednolity Oz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.) Rada
Gminy Sochocin uchwala, co nastypuje:

§ 1. Okresla siy "Program opieki nad zwierzytami bezdornnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierZ').t na terenie Gminy Sochocin w 20 15r." w brzmieniu okreslonym
w za!,!-czniku do niniejszej uchwaly.
§ 2. Wykonanie Uchwa!y powierza siy W6jtowi Gminy.
§ 3. Uchwa!a wchodzi w zycie z dniem podjycia.
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UZASADNIENIE
DO UCHWALY Nr V/26/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2015r.
w sprawie okreslenia Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Sochocin w 2015r.
W zwi~zku z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ochronie zwierz~t (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.) Rada Gminy okresla w drodze uchwaly, corocznie
do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierz~t.
"Program opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierz~t na terenie Gminy Sochocin w 2015r." obejmuje swoim zakresem realizacjy takich
zadat'ljak:
1) zapewnienie zwierzytom bezdomnym miejsca w schronisku;
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno zyj~cymi oraz ich dokarmianie;
3) odlawianie zwierz~t bezdomnych z terenu Gminy;
4) przeprowadzenie zabieg6w sterylizacyjnych lub kastracji zwierz~t przebywaj~cych
w Schronisku;
5) poszukiwanie nowych wlascicieli dla zwierz~t bezdomnych;
6) usypianie slepych miot6w zwierz~t bezdomnych;
7) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia mleJsca dla zwierz~t
gospodarskich;
8) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych
z udzialem zwierz~t.
Przyjycie powyzszego programu pozwoli ograniczyc na terenie Gminy Sochocin
zjawisko bezdomnosci zwierz~t, stanowi~ce zagrozenie dla ludzi oraz powoduj~ce cierpienie
zwierz~t.

W Programie wskazano podmioty zaangazowane w rea1izacjy programu, realizator6w
programu oraz wysokosc zaplanowanych koszt6w na realizacjy programu.
Projekt Programu byl konsultowany z powiatowym lekarzem weterynarii, organizacj~
spoleczn~, kt6rej statutowym celem dzialania jest ochrona zwierz~t oraz dzierzawcami lub
zarz~dcami obwod6w lowieckich, dzialaj~cymi na obszarze gminy.
W zwi~zku z powyzszym przedklada siy projekt uchwaly w przedmiotowej sprawie.
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1. WYJASNIENIE POJEtC
Ilekroc w niniejszym Programie pojawia siy odniesienie do:
•

GMINY -

nalezy przez to rozumiec Gminy Sochocin,

•

WOJTA -

nalezy przez to rozumiec W6jta Gminy Sochocin,

•

URZF;DU GMINY -

•

SCHRONISKA DLA ZWIERZ.-\T -

nalezy przez to rozumiec Urz~d Gminy Sochocin,
nalezy przez to rozumiec Fundacjy "Centrum Ochrony

Srodowiska" Organizacjy Pozytku Publicznego, ul. D~browskiego 18, 05-190 Nasielsk,
prowadz~c~

•

schronisko dla bezdomnych

LECZNICY WETERYNARYJNEJ Zwierz~t

zwierz~t

w miejscowosci Chrcynno,

nalezy przez to rozumiec

Specjalistyczn~

Lecznicy Malych

Sklep Zoologiczno-Wydkarski lek. wet. Stanislaw Szymczyk ul. Mlodziezowa 17,

09-100 Plonsk,
•

WLASCICIELA posiadaj~c~

•

nalezy przez to rozumiec osoby

zwierzy lub zwierzyta,

OPIEKUNA -

0

byd~c~

mieszkancem Gminy Sochocin

ktorych mowa w Programie,

nalezy przez to rozumiec osoby, kt6ra sprawuJe nadz6r

opieky nad

zwierzyciem lub zwierzytami na terenie Gminy Sochocin,
•

PRZEDSTAWICIELA ORGANIZACJI SPOLECZNEJ -

nalezy przez to rozumiec osoby, ktora

dziala i sprawuje opieky nad zwierzyciem lub zwierzytami z upowaznienia Organizacji
Spolecznej, ktorej statutowym celem dzialaniajest ochrona zwierz~t,
•

PROGRAMU -

nalezy przez to rozumiec Program opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomnosci

zwierz~t

na terenie Gminy Sochocin.

2. WPROWADZENIE
Swiatowa Deklaracja Praw Zwierz~t uchwalona w roku 1977 w Londynie przez Miydzynarodow~
Federacjy Praw Zwierllj.t,

zaczynaj~ca

siy od slow: "Z uwagi na to, te katde zwierz? rna pewne

prawa, te nieznajornosc i lekcewatenie tych praw sprowadzily czlowieka i prowadzq go nadal na
drog? przest?pstw przeciwko naturze i zwierz?torn; te uznanie przez gatunek ludzki prawa innych
gatunk6w zwierz?cych do egzystencji stanowi podstaw? wsp6listnienia wszystkich istot tywych; te
czlowiek popelnia zbrodni? ludob6jstwa; te poszanowanie zwierzqt przez czlowieka wiqte si?
z poszanowaniern ludzi mi?dzy sobq i te jut od najmlodszych lat nalety czlowieka uczyc

obserwowac, rozumiec, szanowac i kochac zwierz?ta (. ..)", kompleksowo prezentuje kluczowe
3
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postulaty i pozqdane wzorce odnoszqce siy do postypowania czlowieka wobec zwierzqt.
Z tresci Deklaracji wynika m.in., ze ,,!wide

zwierz~

poszanowania, opieki i ochrony" oraz "porzucenie

zwierz~cia

rna prawo oczekiwac od czlowieka
jest aktem okrutnyrn i nikczernnyrn".

Problem respektowania praw zwierzqt i podejscia do ich kwestii w sposob opierajqcy siy na
zasadach humanitaryzmu, empatii i troski wymaga dzialan na szczeblu swiatowym i dqZenia do
ksztaltowania i rozwijania swiadomych, zgodnych z tymi zasadami postaw. Deklaracja jest
postulowanym zestawem regul postypowania, zapewnia wytyczne i nadaje kierunki rozwoju na
poziomie poszczegolnych panstw. Trese preambuly, jak i caly akt prawny, jest powszechnie uznany
za pewnego rodzaju konstytucjy torujqCq drogy dalszym rozwiqzaniom nonnatywnym w tym
zakresie. Choe Deklaracja nie rna charakteru

wiq~cego,

to jednak wywarla duzy wplyw na obecny

ksztah statusu prawnego zwierzqt.
Na szczeblu prawa polskiego szeroko rozumiana ochrona zwierzqt regulowana jest aktami rangi
ustawowej i aktami do niej wykonawczymi - rozporzqdzeniami. Sq one implementacjq przepisow
ustanowionych w obrybie Unii Europejskiej oraz wyrazem potrzeby regulacji zagadnien
zwi¥anych z ochronq zwierzqt w prawie krajowym. Dotychczas obowiqzujqca ustawa

0

ochronie

zwierzqt z dniem 16 wrzesnia 2011 roku ulegla zmianie, rozszerzajqc zakres objyty regulacjq
prawnq. Zmiana ustawy stanowi odzwierciedlenie potrzeby reagowania na zmieniajqce siy
otoczenie i jego aktualne zagrozenia. Poszerzeniu ulegl m.in. katalog zakazow zwi¥anych
z niewlasciwym traktowaniem zwierzqt oraz obowiqzki w zakresie ich ochrony na szczeblu
gmilIDym. Problemy wczesniej niedostrzezone lub nie wywierajqce skutkow

0

zasiygu ogolnym

zostaly uwzglydnione w nowo obowi¥ujqcych postanowieniach.
Majqc na uwadze fakt, ze zwierzy nie jest rzeczq, a istotq zyjqCq i zdolnq do odczuwania bolu oraz
cierpienia, czlowiek jest mu winien poszanowanie, ochrony oraz opieky. Do zasadniczych praw
zwierzqt zalicza siy najczysciej prawo do zycia i prawo do wolnosci od cierpienia. Kazde zwierzy
wymaga traktowania w sposob humanitamy, czyli uwzglydniajqcy jego potrzeby i zapewniajqcy mu
opieky i ochrony. Zabronione jest niehumanitame zabijanie oraz znycanie siy nad zwierzytami,
ktore nalezy rozumiee jako zadawanie lub swiadome dopuszczanie do zadawania bolu lub cierpien.
Bol i cierpienie zadaje siy zwierzyciu rowniez poprzez porzucanie go przez wlasciciela bqdz przez
ilIDq osoby, pod ktorej opiekq zwierzy pozostaje. Problem porzucania zwierzqt, w szczegolnosci
psow i kotow, prowadzqcy do ich bezdornnosci, z roku na rok przybiera coraz wiyksze rozmiary.
Bezdornnose zwierzqt jest zagadnieniem zlozonym, a jego irodel nalezy doszukiwae Sly
4
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w zachowaniach i postawach ludzkich.
W Polsce kazdego roku dziesiqtki tysiycy psow i kotow jest porzucanych przez swoich wlascicieli.
Najczystszym powodem takiego postypowania jest ludzka niedojrzalose i nieodpowiedzialnose,
prowadzqca do podejmowania nieprzemyslanych decyzji, ktorych skutki waZq na dalszym zyciu
i zdrowiu bydqcych pod opiekq czlowieka zwierzqt domowych. Calkowicie zalezne ad pomocy
czlowieka zwierzy w momencie porzucenia jest bezbronne, zdezorientowane i niezdolne do
samodzielnego zycia. Takie zdarzenia zazwyczaj prowadzq do traumatycznych przezye, trw ale go
urazu i nieufnosci w stosunku do wszystkich ludzi. Bezdomnose zwierzqt jest czysto rowruez
skutkiem zmieniajqcej siy mody na okreslone rasy i gatunki, co prowadzi do pozbywania siy,
wczesniej nabytych, a uznawanych obecrue za mniej popularne, zwierzqt. Pozbywanie siy psow
i kotow z hodowli i targowisk oraz ich niekontrolowane nadmieme rozrnnazanie rowniez
przyczynia siy do wzrostu liczby zwierZ'lt bezdomnych.
Za problem bezdomnosci zwierzqt odpowiedzialnose ponosi czlowiek i to on powinien zmienie
swoje postawy i postypowanie, aby sytuacja mogla ulec poprawie. Los zwierzqt zalezy calkowicie
ad swiadomych i odpowiedzialnych dzialan ludzi, ktorzy swaim postypowaniem wobec zwierzqt
dajq

wyraz

poszanowaniu

zasad

humanitaryzmu

i jednoczesnie

swiadectwo

wlasnego

czlowieczenstwa.
Przeciwdzialae bezdomnosci maze kaZdy, a zapewnienie opieki bezdomnym zwierzytom nalezy do
zadan wlasnych gminy i jest regulowane ustawowo. Nowelizacja ustawy a ochronie zwierzqt,
dostrzegajqc narastajqcy problem bezdomnosci i koniecznosci jej skutecznego zapobiegania,
poszerza katalog obowi'lZkowych elementow gminnego programu opieki nad zwierzytami
bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomnosci.
Istota Programu Opieki nad Zwierzytami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomnosci Zwierzqt
w Gminie maze bye rozpatrywana wielopoziomowo. Oprocz oczywistego wymogu prawnego,
nalozonego na gminy przepisami znowelizowanej ustawy, znaczenie Programu powinno bye
rowniez analizowane z perspektywy wymiaru spoleczno-kulturowego. K westia nastawienia do
problematyki zwi'lZanej z ochronq zwierzqt, opiekq nad nimi oraz sposobami zapobiegarua ich
bezdomnosci jest odzwierciedleniem poziomu swiadomosci spoleczenstwa i jego rozwoju.

Spolecznose rozumiejqca istoty poszanowania praw zwierzqt, d¥qca do zapewnienia im godnych
warunkow bytowania i potypiajqca postawy niezgodne z tymi zasadami postrzegana jest jako
wysoko rozwiniyta, cywilizacyjnie zaawansowana i humanitarna.
5
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Bezdomnose zwierz(j.t jest ruerozerwalnie zwi(j.Zana z postypowaniem czlowieka i nie mozna jej
skutecznie zapobiec bez zmiany calego systemu wartosci, postaw i niejednokrotnie glyboko
zakorzenionych

przekonan

opartych

na

lekcewaz(j.cym

podejsciu

do

zwi(j.zanej

materii

z poszanowaniem praw zwierz(j.t. Podnoszenie swiadomosci spolecznej, edukacja w tym zakresie
i d(j.Zenie do budowy spoleczenstwa rozwaZnego i rozwiniytego powinno bye priorytetem r6wniez
na poziomie poszczeg6lnych gmin. Gmina jako jednostka samorz(j.du terytorialnego lokalnie
najblizsza swoim mieszkancom moze i powinna prowadzie dzialania maj(j.ce na celu zmiany
myslenia spolecznosci, a co za tym idzie zmiany warunk6w zycia ludzi oraz zaleznych od ich
dobrej woli zwierz(j.t. To w jaki spos6b zagadnierue ochrony zwierz(j.t i zapobiegania ich
bezdomnosci

jest

rozwi(j.Zywane

na

szczeblu

gminnym

obrazuje

zdolnose

wlasciwego

orgaruzowania i zarz(j.dzania materi(j. nalez(j.c(j. do kompetencji wlasnych gminy i jednoczesnie
stanowi wyraz przykladnego postypowania i promowania postaw spolecznie poz(j.danych
i akceptowalnych.
Program Opieki nad Zwierzytami Bezdornnymi i Zapobiegania Bezdomnosci Zwierz(j.t na terenie
Gminy Sochocin rna w swoim zalozeniu pom6c Gminie uporz(j.dkowae problematyky zwierz(j.t
bezdomnych m.in. poprzez analizy proponowanych rozwi(j.Zan i sposob6w ich realizacji.
Wykonanie zalozen Programu i jego kontrola spoczywa na Gminie, kt6rej celem powinna bye jak
najpelniejsza i najbardziej efektywna realizacja zalozen. Pozytywnych rezultat6w nalezy oczekiwae
w sferze spolecznej, kulturowej oraz wizerunkowej Gminy.

3. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
W aktualnym stanie prawnym, dzialania maj(j.ce na celu opieky nad zwierzytami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdornnosci zwierz(j.t wchodz(j. w zakres zadail wlasnych gmin.
•

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku

0

zmianie ustawy

0

utrzymaniu czystosci i

porz~dku

w gminach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897 ze zm.) okreslila
w art. 3 ustawy

0

ochronie zwierz(j.t, nastypuj(j.ce obowi(j.Zkowe zadania gminy: "Gminy

zapewniajq czystosc i porzqdek na swoim terenie i tworzq warunki niezb?dne do ich
utrzymania, a w szczeg6lnosci: (. ..) organizujq ochron? przed bezdomnymi zwierz?tami na
zasadach okre§lonych w odr?bnych przepisach (. ..) ".
•

Ustawa z drua 21 sierpnia 1997 roku

0

ochronie

zwierz~t

(t.j. Dz. U. z 2013

zm.) wart. 11 ust. 1 zaklada, ze: "Zapewnianie opieki bezdomnym

f.

poz. 856 ze

zwierz~tom

oraz ich
6
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wylapywanie naiety do zadan wlasnych gminy".
Na podstawie ustawy z dnia 16 wrzesnia 2011 roku

ustawy

0

utrzymaniu czystosci i

porz~dku

0

zmianie ustawy

0

ocbronie

zwierz~t

oraz

w gminacb (Dz. U. 2011 Nr 230, poz. 1373), art.ll a

ustawy 0 ochronie zwierlij.t otrzymal brzmienie:
,,1. Rada gminy

wypelniaj~c obowi~zek, 0

kt6rym mowa wart. 11 ust. 1, okresla, w drodze

uchwaly, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzytami bezdornnymi oraz
zapobiegania bezdornnosci
2. Program,

0

zwierz~t.

kt6rym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) zapewnienie bezdornnym zwierzytom miejsca w schronisku dla
zyj~cymi

2) opieky nad wolno

3) odlawianie bezdornnych
4)

obligatoryjn~

zwierz~t,

kotami, w tym ich dokarmianie,

zwierz~t,

sterylizacjy albo kastracjy

zwierz~t

5) poszukiwanie wlascicieli dla bezdornnych

w schroniskach dla

zwierz~t,

zwierz~t,

6) usypianie slepych miot6w,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
8)

zapewnienie calodobowej

opieki

weterynaryjnej

w

zwierz~t

przypadkach

gospodarskich,
zdarzen

drogowych

z udzialem zwierlij.t.
3. Program,

0

kt6rym mowa w ust. 1, moze obejmowac plan znakowania zwierz~t w gminie.

4. Realizacja zadan,

0

kt6rych mowa w ust. 2 pkt 3-6, moze zostac powierzona podmiotowi

prowadlij.cemu schronisko dla
5. Program,

0

zwierz~t.

kt6rym mowa w ust. 1, zaWlera wskazanie wysokosci srodk6w finansowych

przeznaczonych na jego realizacjy oraz spos6b wydatkowania tych srodk6w. Koszty realizacji
programu ponosi gmina.
6. Projekt programu,
7. Projekt programu,

0

kt6rym mowa w ust. 1, przygotowuje w6jt (burmistrz, prezydent miasta).
0

kt6rym mowa w ust. 1, w6jt (burmistrz, prezydent miasta) najp6zniej do

dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania:
1) wlasciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,
2) organizacjom spolecznym, kt6rych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierlij.t,
dzialaj~cym

na obszarze gminy,

3) dzierZawcom lub
8. Podmioty,

0

zarz~dcom

obwod6w lowieckich,

dzialaj~cych

na obszarze gminy.

kt6rych mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu,

o kt6rym mowa w ust. 1,

wydaj~

opinie

0

projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje siy
7
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za akceptacjy przeslanego programu."

W mysl ustawy

0

ochronie

zwier~t,

problem bezdonmych zwierzqt rozwiqzywany jest przez gminy

na dw6ch plaszczyznach:
•

zapobiegania,

0

kt6rym mowa w art. 11a (sterylizacja, adopcja, usypianie slepych miot6w)

oraz
•

zapewniania opieki zwierzytom aktualnie bezdonmym w niekomercyjnych schroniskach
prowadzonych przez organizacje spoleczne.

Pojycie opieka nie jest w ustawie precyzowane, w zwi¢u z tym mozna przyjqC, iz nieodzownym
warunkiem uznania jakiegos sposobu postypowania za opiek? jest wiedza opiekuna

0

losie

przedmiot6w jego opieki, identyfikowanych jako poszczeg6lne osobniki. W przypadku podmiotu
prawnego jakim jest gmina, wiedza ta wyraZa siy w ewidencji

zwier~t

pozostajqcych pod opiekq

gminy. Ewidencja sluzy r6wniez jako podstawa do rozliczen srodk6w publicznych przeznaczonych
na opieky, jako ze uzalezniona jest od liczby zwierzqt pozostajqcych pod opiekq gminy.

Ustawa z dnia 16 wrzesnia 2011 roku

o utrzymaniu czystosci i

porz~dku

ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku

0

0

zmianie ustawy

0

ochronie

zwierz~t

oraz ustawy

w gminach zaklada opiek? nad zwierzytami, podczas gdy

zmianie ustawy

0

utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach

oraz niektOrych innych ustaw odnosi siy do ochrony przed nimi. Realizacja zadania zapewnienia
bezdonmym zwierzytom opieki zawiera w sobie praktycznie realizacjy zadania ochrony przed nimi.
Wlasciwa i dostateczna opieka nad zwierzytami zapobiega bowiem sytuacji, w kt6rej moglybyone
stanowic zagrozenie dla ludzi. Nalezy jednak pamiytac, ze dzialanie odwrotne - kazde usuwanie
zagrozenia ze strony bezdomnych zwierzqt, nie stano wi tym samym sprawowania nad nimi opieki.

4. CELE ORAZ WYKONAWCY PROGRAMU
Gl6wnym celem Programu jest opieka nad zwierzytami bezdonmymi oraz przeciwdzialanie
bezdonmosci zwierzqt na obszarze Gminy. Program jest wyrazem wypelnienia obowi¢u
prawnego nalozonego na gminy, a jego cel realizowany jest poprzez podejmowanie odpowiednich
dzialaiJ., bydqcych przedmiotem kolejnych rozdzial6w Programu.
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4.1. ZAKRES PODMIOTOWY
Program Opieki nad Zwierzytami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomnosci
wprowadzany jest do gminnego
objyte

s~

porz~dku

Zwierz~t

prawnego corocznie w formie uchwaly. Programem

zwierzyta bezdomne, w szczegolnosci psy i koty,

przebywaj~ce

w granicach

administracyjnych Gminy.
Realizacja dzialan w zakresie opieki nad zwierzytami bezdomnymi i przeciwdzialania bezdornnosci
zwierz~t

odbywa siy przy wzajernnej wspolpracy:

1) Urzydu Gminy;
2) Policji;
3) Upowaznionego Przedstawiciela Organizacji Spolecznej.

4.2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Opieka nad zwierzytami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnosci

zwierz~t

na terenie Gminy

polega w szczegolnosci na:
1) zapewnieniu bezdomnym zwierzytom miejsca w schronisku dla zwierz~t ;
2) sprawowaniu opieki nad kotami wolno
3) odlawianiu bezdornnych
4) przeprowadzaniu

zwierz~t

zabiegow

zyj~cymi

oraz ich dokarmianie;

z terenu Gminy;

sterylizacji

lub

kastracji

zwierz~t

przebywaj~cych

w Schronisku;
5) poszukiwaniu nowych wlascicieli dla zwierz~t bezdomnych;
6) usypianiu slepych miotow;
7) wyznaczeniu gospodarstwa rolnego, ktore zapewni miejsce dla zwierz~t gospodarskich;
8) zapewnieniu calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych
z udzialem

zwierz~t.

Dodatkowo, jes1i Rada Gminy uzna to za sluszne, Program moze obejmowac plan znakowania
zwierz~t.

Koszty realizacji Programu ponosi w calosci Gmina.

9

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZI;TAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOSCI ZWIERZA.T NA TERENIE GMINY SOCHOCIN W 2015R.

5.

FORMY

OPIEKI

NAD

ZWIERZf;TAMI

BEZDOMNYMI

I SPOSOBY ZAPOBJEGANIA BEZDOMNOSCI

5.1.

FORMY

OPIEKl

NAD

HEZOOMNYMT

PSAMI

J

SPOSOBY

ZAPOBTEGANIA BEZOOMNOSCJ PSQW
Do obowi'lZk6w Gminy nalezy podejmowanie dzialan

maj~cych

na celu sprawowanie opieki nad

psami bezdornnymi oraz zapobieganie zjawisku bezdornnosci wsr6d ps6w. Zapewnienie opieki
bezdornnym psom z terenu Gminy Sochocin polegae powinno w szczeg6lnosci na poszukiwaniu
nowych wlascicieli dla

zwierz~t

oraz zachycaniu mieszkanc6w do dokonywania adopcji.

Poszukiwanie nowych wlascicieli oraz prowadzenie akcji i propagowanie postaw,

maj~cych

na celu

zachycanie mieszkanc6w do dokonywania adopcji ps6w jest jednym z najbardziej efektywnych
sposob6w przeciwdzialania bezdomnosci

zwierz~t.

Problem bezdornnosci ps6w nie moze zostae

rozwi'lZany bez pomocy i wsparcia mieszkanc6w, w zwi'lZku z czym Gmina powinna

d~ye

do

wprowadzenia wszelkich mechanizm6w zachycaj~cych do adopcji.
Do obowi'lZk6w Gminy nalezy r6wniez odlawianie bezdornnych ps6w i zapewnienie im miejsca
w schronisku. Konieczne jest zatem zorganizowanie jednostki,
bezdornnych

zwierz~t

zajmuj~cej

siy odlawianiem

z terenu Gminy i ich transportem do schroniska. Odlawianie

zapewnienia im miejsca w schronisku bydzie niedopuszczalne.

Wyj~tek

zwierz~t

bez

bydzie stanowila sytuacja,

w kt6rej zwierzy stwarza powazne zagrozenie dla ludzi lub innych zwierz~t.
Zmniejszeniu populacji bezdomnych ps6w
kastracji, kt6re
rozrodem

stanowi~ najskuteczniejsz~

zwierz~t

liczb~ rodz~cych

maj~

sluzye obligatoryjne zabiegi sterylizacji lub

metody walki z niechcianym i niekontrolowanym

bezdornnych. Zabiegi w spos6b humanitarny

sprawowae nadz6r nad

siy ps6w i unikn~e tym samym p6zniejszego problemu nadpopulacji.

Z dotychczasowej analizy i badan wynika, iz zabiegi nie
zwierz~t.

pozwalaj~

oddzialuj~

negatywnie na zdrowie

Pokrycie koszt6w sterylizacji i kastracji odbywae siy bydzie z budzetu Gminy

w por6wnaniu z nakladami ponoszonymi w

zwi~zku

z odlawianiem bezdornnych

zwierz~t

zapewnianiem im miejsca w schroniskach rna to bye koszt, kt6ry w przyszlosci zaowocuje
redukcj~

wydatk6w na walky z

bezdomnosci~ zwierz~t.

Szacunkowy jednostkowy koszt zabiegu

sterylizacj i lub kastracj i jest duzo nizszy niz koszt odlowienia i utrzymywania zwierzycia
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w schronisku. Zabiegi S<j, us!ug<j, wykonywan<j, jednokrotnie w Cl<j,gU ca!ego zycia ZWlerZyCla
i pozwalaj<j, ca!kowicie wyeliminowae mozliwose dalszego rozrodu. W zaleznosci od regionu Polski
ceny zabieg6w wahaj<j, siy od kilkudziesiyciu do kilkuset z!otych, podczas gdy koszt codziennego
utrzymania jednego zwierzycia w schronisku oscyluje wok6! kilku z!otych. Przeprowadzone zabiegi
maj<j, na celu zapewnienie Gminie kontroli i ograniczenie liczby nowych zwierz<j,t w schronisku,
a co za tym idzie redukcjy koszt6w utrzymania ca!ego schroniska.
Do zadail Gminy nalezy zapewnienie ca!odobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen
drogowych z udzia!em ps6w. Rozpowszechnienie informacji
podejmuj<j,cej

0

przychodni weterynaryjnej

interwencjy w takich przypadkach u!atwi mieszkancom podjycie szybkich

i zdecydowanych dzia!ail i tym samym usprawni dzia!ania w tym zakresie. Inforrnacja powinna bye
rozpowszechniana przy uZyciu wszystkich dostypnych srodk6w przekazu na terenie Gminy,
w!<j,czaj<j,c w to plakaty i ulotki byd<j,ce do pobrania w Urzydzie Gminy, lecznicach, schronisku
i innych dostypnych dla mieszkanc6w miejscach.
Zapewnienie bezpieczenstwa mieszkancom moze siy r6wniez odbywae poprzez rejestracjy ps6w,
byd<j,cych w!asnosci<j, mieszkailc6w lub ich znakowanie. Elektroniczne znakowanie ps6w stanowi
jedn<j, z metod przeciwdzia!ania bezdornnosci zwierz<j,t. Dziyki znakowaniu mozna m.in. szybko
ustalie wlasciciela zagubionego psa i zawiadomie go

0

odnalezieniu zwierzycia. Elektroniczne

oznakowanie psa jest niezbydnym wymogiem, aby podr6zowae z czworonogiem po krajach Unii
Europejskiej.
Wszczepianie zwierzytom pod sk6ry miniaturowych uklad6w elektronicznych, przechowuj<j,cych
numer, umozliwia ich szybk<j, identyfikacjy. Zalet<j, tzw. transponder6w jest niemoznose ich
zgubienia, tak czysta w przypadku obrozy, blaszek, plakietek i innych identyfikator6w
zewnytrznych. Czipowanie jest technicznie bardziej zaawansowanym sposobem znakowania,
w por6wnaniu do wypalania znamion, kolczykowania czy tatuazy. W praktyce czynnose
elektronicznego oznakowania jest prostym, szybkim i niemal bezbolesnym dla czworonoga
zabiegiem. Transponder, populamie nazywany czipem, jest wszczepiany pod sk6ry zwierzycia za
pomoc<j, aplikatora. Czip zawiera elektroniczny uklad scalony i anteny, umieszczone w specjalnej
szklanej kapsule, uniemozliwiaj<j,cej przedostanie siy do srodka p!yn6w ustrojowych. Posiada on
jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny 15-to cyfrowy numer, kt6ry mozna odczytae za pomoc<j,
specjalnego urz<j,dzenia tzw. czytnika. Czynnose polega na zblizeniu czytnika do zwierzycia
(transponder jest zazwyczaj umieszczony tuz pod sk6r<j, na szyi lub miydzy lopatkami), na
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wyswietlaczu pOJaWla SHr wtedy zakodowany numer. Za pomOCq tego numeru mozliwe jest
ustalenie danych wlaSciciela zwierzaka. To z kolei jest mozliwe tylko przy wczesniejszej rejestracji
zwierz<rcia w bazie danych oznakowanych elektronicznie (zaczipowanych) zwierzqt.
Dzialaniem nierozerwalnie zwiqzanym z czipowaniem jest wi<rc tworzenie baz danych, czyli
rejestru zwierzqt oznakowanych, w ktorym dokonuje si<r aktualizacji spisow zwierzqt oraz zakup
czytnikow do czipow. Tylko kompleksowa i wlasciwa organizacja calego systemu gwarantuje jego
efektywnosc. Same mikroczipy nie stanowiq metody rozwiqzywania problemu bezdomnych
zwierzqt. Sq tylko znacznym ulatwieniem w przypadku odnajdywania zwierzqt, ktore zagin<rly i Sq
aktywnie poszukiwane przez swoich wlascicieli, a zostaly wczesniej poddane znakowaniu.
Bazy danych Sq zazwyczaj prowadzone przez Urzqd Gminy, schroniska lub lecznice weterynaryjne
dokonujqce czipowania. Majq one dost<rp jedynie do danych zwierzqt zarejestrowanych z danej
jednostki lokalnej. Zalecana jest w zwiqzku z tym r6wniez rejestracja zwierz<rcia w ogolnopolskiej
bazie danych (np. www.safe-animal.eu powiqzanej z Europetnet w Brukseli). Rejestracji mozna
dokonac samemu, nalezy podac numer czipa i kontakt z wlascicielem. Uzytkownicy mogq
korzystac

z

wyszukiwarki

www.europetnet.com.

po

wpisaniu

numeru

czipa

nast<rpuje

przekierowanie do bazy, w ktorej zwierz<r jest zarejestrowane.
W przypadku ucieczki, zagubienia lub kradziezy zwierz<rcia, przy wczesniejszej rejestracji

w jednej z og6lnopolskich baz oznakowanych elektronicznie zwierzqt kaZda osoba dysponujqca
czytnikiem,

np.

lekarz

weterynarii,

po

odczytaniu

numeru

wprowadzeniu

go

do wyszukiwarki odnajdzie dane wlasciciela i moze go powiadomic 0 miejscu pobytu czworonoga.
Jesli niemozliwe jest w danym momencie przeprowadzenie akcji czipowania to bardzo waZne jest
inne oznakowanie zwierz<rcia - umieszczenie przy obrozy inforrnacj i z aktualnym numerem
telefonu, blaszki z wygrawerowanymi danymi wlasciciela lub kaZda inna fonna ulatwiajqca
identyfikacj<r zwierz<rcia i jego wlasciciela.
Edukacja mieszkancow w zakresie humanitarnego traktowania ps6w oraz obowiqzkow wlascicieli
wobec nich, w tym obowiqzkow nalozonych przepisami prawa, lqczy i uzupelnia powyzsze zadania
oraz pozwala na kompleksowe ich wdrozenie.
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5.2.

FORMV

OPIEKI

NAD

BEZDOMNYMf

KOTAMI

I

SPOSOBY

ZAPOBIEGAN IA BEZDOMNOSCI KOTOW
Kluczow'! kwesti,! w zakresie dzialan podejmowanych na rzecz opieki nad kotami jest rozr6znienie
zwierz'!t bezdornnych od kot6w wolno zyj,!cych.
Koty wolno bytuj,!ce nie S,! bezdomne (zgodnie z art. 4 ust. 16 zwierzyta bezdomne to ,,zwierz?ta

domowe lub gospodarskie, ktore uciekly, zablqkaly sifi lub zostaly porzucone przez czlowieka, a nie
ma motliwosci ustalenia ich wlasciciela lub innej osoby, pod ktorej opiekq trwale dotqd
pozostawaly").

Takie

koty

od

urodzenia

nie

posiadaly

ani

wlasciciela

ani

opiekuna

i zazwyczaj nie potrzebuj,! tego rodzaju pomocy, w odr6Znieniu od kot6w bezdornnych,
zagubionych lub porzuconych przez dotychczasowych wlascicieli.
Zdrowe zwierzy wolno bytuj,!ce nie pozwoli czlowiekowi siy pochwycic, a chore i niezdolne do
ucieczki bydzie utrudnialo dzialania zmierzaj,!ce do pomocy (poprzez drapanie, gryzienie,
warczenie). Kot domowy, natomiast, jest przyzwyczajony do obecnosci ludzi i sam szuka
towarzystwa czlowieka, odpowiada na zawolanie, z chyci,! pozwala na glaskanie. Obserwacja
reakcji i zachowania zwierzycia pozwala na wlasciw,! kwalifikacjy napotkanego kota i dobranie
wlaSciwej sciezki postypowania w zastanej sytuacji.
Zapobieganie bezdomnosci kot6w opiera siy na zapewnieniu opieki zagubionym i porzuconym
kotom z terenu Gminy, w szczeg6lnosci poprzez zapewnienie im miejsca w schronisku oraz
poszukiwanie nowych wlascicieli. Prowadzenie kampanii zachycaj,!cych mieszkanc6w do adopcji
bezdornnych zwierz'!t oraz opracowanie mechanizm6w wspierania takich postaw moze pom6c
w znacznym stopniu zredukowac liczby kot6w pozostaj'!cych bez domu i opieki.
Do zrnniejszenia populacji kot6w nie posiadaj,!cych wlascicieli moze siy r6wniez przyczyniac ich
planowa sterylizacja lub kastracja. Poprzez stosowanie tego rodzaju zabieg6w mozliwa jest
zorganizowana kontrola liczby zwierz'!t i tym samym wlasciwe zaplanowanie i realizacja zalozen
zwi¥allych z zapewnieniem im opieki. Zabieg sterylizacji lub kastracji zwierz'!t w schroniskach
nalezy do obligatoryjnych zadan Gminy i stano wi jedn,! z najskuteczniejszych metod walki
z nadpopulacj,! zwierz'!t bezdornnych.
Opieka nad kotami wolno zyj,!cymi r6zni Sly od dzialan podejmowanych na rzecz zwierz'!t
bezdornnych i polega g16wnie na ich dokarmianiu. Zwierzyta przebywaj,!ce na terenie danej Gminy,
w zaleznosci od stopnia jej zurbanizowania, maj,! zazwyczaj

coraz wiyksze trudnosci
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z utrzymaniem siy przy zyciu. Brak dostypu do niezamieszkanych cieplych pomieszczeil, szczelnie
zamkniyte pojemniki z odpadami oraz rozbudowa infrastruktury kosztem powierzchni srodowiska
naturalnego

niejednokrotnie

uci~liwymjest

uniemozliwia

samodzielne

bytowanie.

Okresem

szczeg6lnie

sezon zimowy, podczas kt6rego niskie temperatury stanowi'l dodatkowe zagrozenie

dla zycia zwierz'lt nie posiadaj'lcych domu.
Dostarczenie posilk6w kotom wolno zyj'lcym umozliwia ich przetrwanie w przypadku braku
mozliwosci samodzielnego zdobycia pokarmu. Nalezy pamiytae, ze dokarmianie kot6w powoduje,
ze staj'l siy one uzaleznione od dokarmiaj'lcych i aby pomoc zapewniana zwierzytom nie przynosila
szkody, powinna bye ona regularna i dlugofalowa. Opieka nad kotami wolno zyj'lcymi, w tym ich
dokarmianie, miesci siy w zakresie zadail wlasnych Gminy.
Wai:nym postypowaniem w zakresie opieki nad kotami bezdornnymi i wolno bytuj'lcymi jest
zapewnienie im opieki weterynaryjnej w przypadku napotkania zwierzycia chorego lub rannego.
W takich przypadkach nalezy zglosi6 taki fakt Policji lub organizacjom zajmuj'lcym siy pomoc'l
zwierzytom. Reagowae moze i powinien kai:dy mieszkaniec Gminy. Zapewnienie calodobowej
opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeil drogowych z udzialem kot6w spoczywa na Gminie.

5.3. FORMY OPIEKI NAD ZWJERZF;TAMI GOSPODARSKIMI
W przypadku zwierz'lt gospodarskich, kt6re uciekly b'ldz siy zgubily i nie potrafi'l same trafi6 do
domu, kluczow'l roly odgrywa ich wlasciwa identyfikacja - odczytanie oznakowania zwierzycia
i powiadomienie jego wlasciciela. W razie w'ltpliwosci, co do wlasnosci, jednostk'l, kt6ra powinna
zosta6 poinformowana

0

takim fakcie jest Urz'ld Gminy. W nastypstwie zgloszenia w6jt, burmistrz

lub prezydent przedsiywezmie odpowiednie kroki. W przypadku zaistnienia okresu bezdornnosci
wsr6d zwierz'lt gospodarskich priorytetem jest zapewnienie im miejsca do przebywania
i podstawowa opieka na tym etapie oraz aktywne poszukiwanie wlasciciela.
Przypadki bezdornnosci wsr6d zwierz'lt gospodarskich S'l bardzo rzadkie, jednak ustawodawca
przewidzial tak'l mozliwos6 i nalozyl na gminy obowi¥ek wskazania gospodarstwa rolnego, kt6re
zajmowae siy bydzie przyjmowaniem i opiek'l nad takimi zwierzytami. Gospodarstwo rolne, kt6re
zapewni miejsce dla zwierz'lt gospodarskich zlokalizowane jest w miejscowosci Biele 2, 09-110
Sochocin.
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6. DZIALANlA EDUKACYJN.E
Poprzez edukacjy rozumiemy og61 dzialan ukierunkowanych na wywolanie zamierzonych
i celowych zmian. Punktem wyjsciowym do przeprowadzenia zmian jest zazwyczaj zastana
sytuacja, wymagajqca podjycia odpowiednich i oczekiwanych krok6w, sruzqcych poprawie
warunk6w og6lnych.
Przeprowadzanie

dzialan

edukacyjnych jest

postypowaniem

swiadomym

oraz

celowym,

a oczekiwane zmiany majq bye wzglydnie glybokie i trwale. Akcje informacyjno- edukacyjne dla
mieszkanc6w pozwalajq na ksztaltowanie swiadomych postaw obywatelskich i wdrazanie
prawidlowych zachowan. Dzialalnose edukacyjna Gminy przyczynia siy do podnoszenia
swiadomosci jej mieszkanc6w, co w konsekwencji prowadzi do rozwaznego i zgodnego
z przepisami i zasadami postypowania w sytuacjach zwiqzanych z ochronq zwierzqt oraz
przeciwdzialaniem ich bezdomnosci.
Szeroko zakrojona dzialalnose informacyjno- edukacyjna Gminy niesie ze sobq pozytywny wymiar
w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy oraz swiadomosci i tym samym przyczynia siy do ochrony
ludzi i zwierzqt. Utrwalanie wlaSciwych kierunk6w postypowania rna na celu wdrozenie
poZqdanych zmian i ich jak najszersze promowanie.
Dzialania edukacyjne Sq kluczowym elementem realizacji Programu i warunkiem jego powodzenia,
jako ze tylko oczekiwana zmiana postaw mieszkanc6w moze wplynqe na poprawy sytuacji
i efektywnose zalozen wymienionych w niniejszym dokumencie. Edukacja mieszkanc6w jest
dzialaniem dlugofalowym i moze odbywae siy poprzez takie formy nauczania jak m.in.
konferencje, szkolenia, warsztaty, kampanie informacyjne, akcje edukacyjne, publikacje, filmy,
foldery, plakaty, wystawy, itp. Materialy edukacyjne mogq bye udostypniane i rozprowadzane
poprzez przychodnie i lecznice weterynaryjne, sklepy zoologiczne, Schronisko, stowarzyszenia
i organizacje spoleczne, kt6rych statutowym celem jest ochrona zwierzqt. Istotnym elementem
kampanii edukacyjnej jest promocja Programu oraz pozyskiwanie partner6w medialnych:
prasowych, a takZe w miary mozliwosci i dostypnosci - radiowych i telewizyjnych. Jak najszerzej
zakrojona akcja propagujqca zalozenia i postulaty Programu umozliwi dotarcie z informacjq do
wszystkich zainteresowanych - mieszkanc6w Gminy.
Katalog dzialan edukacyjnych w ramach realizacji Programu me jest zbiorem zamkniytym
i pOZqdane jest poszukiwanie nowych rozwiqzan. Podstawy mogq stanowie nastypujqce idee:
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1) WyraZanie sprzeciwu i potypianie niewlasciwego zachowania wobec zwierzqt
Ksztahowanie swiadomosci ludzi powinno zostac oparte na wdraZaniu prawidIowych postaw
i zasad traktowania zwierzqt w ogolnosci. Promowanie humanitamego postypowania, w tym
poszanowanie praw i obowiqzkow wynikajqcych z posiadania zwierzycia, powinno przebiegac
rownoczesnie z potypianiem i wyrazaniem sprzeciwu wobec osob zle traktujqcych zwierzyta,
zarowno te pozostajqce pod ich opiekq jak i bezdornne. Powszechne dostrzezenie, a nastypnie
wyraZne potypienie tego rodzaju zachowail przyczynic siy moze do glybokiej i trwaIej zmiany
postaw wzglydem wszystkich zwierzqt. Aby Program mogl spelnic swojq roly potrzebnajest zmiana
stosunku do zwierzqt i chyc zapewnienia im jak najlepszej opieki i pomocy. Sygnalizowanie
i zglaszanie niepokojqcych mieszkancow zdarzen umozliwi Gminie sprawne podjycie dzialan
w zakresie ochrony zwierzqt. Na podstawie znowelizowanej ustawy wprowadzono obowiqzek
odebrania zwierzycia w przypadkach niecierpiqcych zwIoki, gdy pozostawienie zwierzycia pod
opiekq dotychczasowego wlascicieia lub opiekuna zagraZa jego zyciu lub zdrowiu. Odebranie
zwierzycia moze zostac wykonane na podstawie infonnacji uzyskanej od policji, upowaZnionych
przedstawicieli organizacji spolecznych, ktorych statutowym celem jest ochrona zwierzqt.

o odebraniu musi

byc niezwIocznie powiadomiony wojt. Odebrane zwierzyta gospodarskie bydq

przekazywane do wskazanego przez wojta gospodarstwa rolnego, po uzyskaniu zgody wlascicieli.
2) Krytyka zjawiska porzucania zwierzqt
Potypienie porzucania zwierzqt wynika z poprzedniego postulatu i jest Jego naturalnym
rOZWInlYClem. Dopoki me zostanie uswiadomiona ludziom powaga sytuacji i konsekwencji
zwiqzanych z porzucemem zwierzycia, niemozliwe bydzie przeprowadzanie efektywnych akcji
opieki i zapobiegania bezdornnosci. Wlasciciel, ktory ponosi odpowiedzialnosc za zwierzyta
pozostajqce pod jego opiekq, obowiqzany jest do dbania

0

nie i zapewnienia im odpowiednich

warunkow zycia oraz ochrony.
Spoleczny sprzeciw wobec porzucanla zwierzqt stanowi swiadectwo wlasciwych postaw
mieszkailcow. JeSli nie Sq to postawy zakorzenione wsrod mieszkancow Gminy, naleZy
doprowadzic dostypnymi sposobami infonnacyjno- edukacyjnymi do uksztahowania swiadomosci
opartej na zasadach poszanowania praw zwierzqt.
Powodzenie realizacji

zalozen Programu zalezy od

postypowania mieszkancow Gminy

i tylko oni mogq zapobiegac bezdornnosci zwierzqt na jej terenie.
3) Promowanie zabiegow sterylizacji i kastracji zwierz'!t
16

PROGRAM OPIEKI NA D ZWIERZ~TAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOSCI ZWIERZA.T NA TERENIE GMINY SOCHOCIN W 2015R.

dotycz~cym

Nadpopulacja psow i kotow jest powaZnym problemem,

wszystkich. KaZdego roku

w schroniskach w calym kraju usypianych jest wiele tysiycy psow i kotow. Usypiane

s~

nie

z powodu starosci czy nieuleczalnej choroby, lecz z powodu braku miejsca w schroniskach, chorob
wirusowych i zbyt malej ilosci domowych adopcji.
Chirurgiczna sterylizacja jest najlepszym sposobem rozwi¥ania problemu nadpopulacji

zwierz~t,

dotyczy zarowno samic jak i samcow. Nalezy uswiadamiae mieszkancow, ze pomimo

kr~~cych

mitow

dotycz~cych

zabieg6w, udowodnione zostalo, ze wysterylizowane samce kotow

zyj~

srednio

o dwa lata dluzej niz nie poddane temu zabiegowi. Zachorowalnose na pewne typy nowotworow
zlosliwych i podatnose na infekcje, szczegolnie drog moczowych, spada u kotow i psow 0 98%. Psy
i koty poddane sterylizacji nie

s~

zbyt sklonne do wloczygi,

wi~~

siy silniej ze swoimi ludzkimi

opiekunami i maj~ mniej klopotliwych nawyk6w, jak np. wdawanie siy w bojki i znaczenie swego
terytorium. Zabiegi sterylizacji
Polegaj~

s~

bezpieczne i przeprowadzane przez weterynarzy rutynowo.

na usuniyciu fragmentow ukladu plciowego (rozrodczego) i mog~ bye dokonywane juz na

kilkumiesiycznych zwierzytach. Powrot do normalnej aktywnosci nastypuje po kilku dniach od
zabiegu.
NaieZy zachycae wlascicieli do poddawania zwierUj.t zabiegom sterylizacji, pozwoli to na
unikniycie nieplanowanego rozrodu i kontroly liczby potencjalnie bezdomnych
4) Promowanie adopcji
Adopcja
zwierz~t

zwierz~t

zwierz~t

zwierz~t.

bezdomnych

bezdomnych jest najskuteczniejszym sposobem rozwi¥ywania problemu

aktualnie pozbawionych wlascicieli i opiekunow. Wiykszose

zwierz~t przebywaj~cych

w schronisku jest oswojona, zyla i dorastala z czlowiekiern, ale z roznych powodow stracila
wlasciciela. CZysto
przebywaj~ce

s~

to zwierzyta wychowane, ulozone, ufne i nauczone czystosci. Zwierzyta

w schronisku zostaly rowniez poddane obowi¥kowym zabiegom sterylizacji lub

kastracji, w zwi¥ku z czym nie rna potrzeby przeprowadzania tych zabiegow we wlasnym
zakresie.
Gmina powinna promowae swiadome nabywanie

zwierz~t,

dla zapewnienia irn odpowiedniej opieki. Decyzja
adoptuj~cych

0

oparte na rzetelnej analizie mozliwosci

adopcji oddzialuje nie tylko na zycie

i czlonkow ich rodzin, ale rowniez calkowicie odmienia dalsze losy zwierUj.t.

W zwi¢u z powyzszym istotne jest dokonanie

rozs~dnych

wyborow oraz podjycie przemyslanych

i odpowiedzialnych decyzji.
Warunki i zasady adopcji, pornlmo roznic w zaleznosci od schroniska

Jego procedur
11
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wewnytrznych, posiadajq cechy wspolne. Do schroniska przyjezdZajq zazwyczaj osoby wiedzqce
juz, jakiego zwierzycia szukajq, a jesli chodzi

0

sprecyzowanie pozqdanego charakteru - pomocni

Sq pracownicy schroniska, ktorzy mogq pokazae, ktore zwierzyta spelniajq nasze oczekiwania.
Sposrod nich mozna wybrae czworonoga dla siebie, a gdy dokonamy juz wyboru, zwierzy jest
wyprowadzane przez pracownika z kojca. Po zapoznaniu i zaakceptowaniu z obu stron - zarowno
naszej, jak i zwierzycia - mozna dokonywae formalnosci zwiqzanych z adopcjq zwierzycia ze
schroniska.
Adoptowae zwierzy moze tylko osoba pelnoletnia, posiadajqca przy sobie dowod osobisty oraz
obrozy i smycz. Dane z dowodu osobistego zapisywane Sq w dokumentach schroniska. Adopcji
mozna dokonae tylko osobiscie, w dniach i godzinach otwarcia schroniska dla wizytujqcych.
Adopcja zwierzycia wiqze siy z pokryciem oplaty adopcyjnej. Jest to czysciowy zwrot kosztow
szczepien i zabiegow - poprzez uzyskane w ten sposob pieniqdze schronisko moze uregulowae
koszty kolejnych zabiegow dla zwierzqt u lekarza weterynarii (wysokose oplaty ustalana jest przez
organ zarzqdzajqcy schroniskiem). Po uiszczeniu oplaty zgodnej z ceIU1ikiem schroniska, wlasciciel
otrzymuje potwierdzenie wplaty, ksiqZeczky zdrowia zwierzycia z wpisanym szczepieniem przeciw
wsciekliznie oraz indywidualny numer czip (jesli taki istnieje). Osoba adoptujqca zwierzy podpisuje
umowy adopcyjnq, w ktorej zobowiqzuje siy do dobrego traktowania nowego podopiecznego,
a w wypadku, gdy nie bydzie mogla siy juz dluzej nim opiekowae - nie porzucania go, lecz oddania
z powrotem do schroniska.
Zwierzyta nie Sq nigdy wydawane do trzymania na lancuchu oraz do warunkow, ktore Sq gorsze od
tych, jakie moze zapewnie im schronisko. W razie stwierdzenia nieodpowiednich warunkow lub
nieodpowiedniego traktowania zwierzycia, schronisko rna prawo zabrania go, jesli wczesniejsze
rozmowy z nowym wlascicielem nie wplynq na poprawy opieki i warunkow. Adopcja jest rowniez
niemozliwa, gdy przygamqe zwierzy chce osoba niepelnoletnia, bydqca pod wplywem alkoholu
alba sprawiajqca wrazenie nieodpowiedzialnej. Zwierzy rowniez nie zostanie wydane osobie,
wzglydem ktorej istnieje podejrzenie, ze trudni siy handlem zwierzytami. Nie jest mozliwe rowniez
adoptowanie zwierzqt, na ktorych wydanie nie zgadza siy lekarz weterynarii. Zwierzy
z kwarantaIU1y jest wydawany jedynie tym osobom, ktore Sq w stanie udokumentowae fakt, iz Sq
jego prawnymi wlascicielami. W iIU1ym przypadku nie istnieje mozliwose adopcji zwierzycia
przebywajqcego na kwarantaIIDie.
Decydujqc siy na adopcjy nalezy pamiytae

0

kilku bardzo waZnych kwestiach. Decyzja powiIU1a bye
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wielokrotnie i doglybnie przeanalizowana, zar6wno pod

k~tem

finansowym (zapewnienie

pozywienia, akcesori6w, regulamych wizyt u weterynarza), jak i czasowym. Schronisko nalezy
odwiedzie wielokrotnie, umozliwia to przeprowadzanie rozm6w z pracownikami i wolontariuszami,
co pozwoli na jednoznaczne okreSlenie jakie dokladnie zwierzy jest przez nas poszukiwane. Po
wybraniu zwierzycia, aby

unikn~e

podjycia pochopnej decyzji, zalecana jest jego obserwacja

w schronisku oraz podczas wsp6lnych spacer6w. Istotne jest r6wniez uswiadomienie sobie, iz
zwierzy potrzebuje czasu, aby przyzwyczaie siy do nowych wlascicieli i nowego domu, a wiyc
w

pocz~tkowych

dniach ma prawo bye zdezorientowane i nerwowe. Zadaniem nowych wlascicieli

jest podjycie staran, aby zwierzy w miary uplywu czasu oswajalo siy z nowymi warunkami i nigdy
nie musialo juz wr6cie do schroniska. Adopcja umozliwia zwierzytom znalezienie domu, ale z racji
swojej istoty i
w spos6b

maj~cy

pozwalaj~ce
wyrz~dzi

decyduj~cej

dla dalszego zycia zwierzycia roli, musi zostae przeprowadzona

dobro zwierzycia za priorytet.

upewnie siy, ze osoba

adoptuj~ca

St~d

podjyla

s~

niejednokrotnie stosowane
swiadom~

i

odpowiedzialn~

procedury,

decyzjy i nie

w przyszlosci zwierzyciu, juz doswiadczonemu przez czlowieka, jeszcze wiykszej

krzywdy.
Wszystkie dzialania edukacyjne
prawidlowych postaw wobec
wazn~

kwesti~

maj~

zwierz~t

na celu podniesienie swiadomosci mieszkanc6w w zakresie
obowi~zk6w, wynikaj~cych

i

jest swiadomy zakup

zwierz~t,

z ich posiadania. Szczeg6lnie

kt6ry przyczyni siy do ogranlczema ich

niekontrolowanego rozmnazania.
Odnosz~c

siy do problematyki ochrony

zwierz~t

zasadne jest zwr6cenie uwagi na etyczny aspekt

zalemosci pomiydzy ludimi a zwierzytami. Nie mozna zapominae, ze zwierzyta

s~

istotami

zywymi, zdolnymi do odczuwania cierpienia, kt6re powinny miee zagwarantowane to, aby byly
traktowane w spos6b humanitamy. Czlowiek, kt6ry jest swiadomy wartosci zycia, zar6wno swojego
jak i zwierzycia, powinien a nawet ma obowi¥ek bronie tej wartosci.
Prawidlowe postawy najlatwiej ksztaltowae od najmlodszych lat i wdrazae poprzez dzialania
edukacyjne w szkolach i przedszkolach. We wsp61pracy z organizacjami
dzialaj~cymi

na rzecz praw i ochrony

zwier~t

pozarz~dowymi

Gmina moze r6wniez aktywizowae mieszkanc6w do

wspierania i podejmowania dzialan w ramach tych organizacji. Wszystkie dzialania
ochrony

zwierz~t przyczyniaj~

maj~ce

na celu

siy do poprawy ich losu i co za tym idzie takZe warunk6w zycia

mieszkanc6w Gminy.
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7. SYTU CJA ZWIERZ~T BEZDOMNYCH W GMINIE SOCHOCIN
7.1. OGOLNE TN FORMAC.JE 0 GMINIE SOCHOCI N
Gmina Soehoeinjest gmin~ wiejsk~ polozon~ w powieeie plonskim w p6Inoeno - zachodniej ezysei
wojew6dztwa mazowieekiego. Gmina Soehoein
•

od p6Inoey (na niewielkim odeinku) z

s~siaduje

gmin~

z nastypuj~eymi Gminami:

Glinojeek i z

gmin~

Ojrzen

nalez~eymi

do powiatu eieehanowskiego,
•

od wsehodu z gmin~ Nowe Miasto i Joniee,

•

od poludnia i poludniowego-zaehodu z gmin~ Plonsk,

•

od zaehodu z

gmin~

Baboszewo.

Rysunek 1. Polozenie gminy Sochocin na tle wojew6dztwa i powiatu

•

f't0Cll1

•

'toNsKl

~~~U~~~~R~~~~~r--------J~~~~~~
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GROOZJS«I

IIIItSKI

~~1WOC«1

ZYfll~DOWSKJPIASlarHsto
ClRWEt~'

Zr6dlo: www.gminy.pl

Centrum gminy stanowi wies Soehoein.

Mieszez~

siy tu:

Ur~d

Gminy, Gminny Osrodek Kultury,

Gminny Osrodek Pomoey Spoleeznej, Publiezny Zesp6I Szk6I i Przedszkoli

Samorz~dowyeh,

Bank

Sp61dzielezy, Poezta Polska SA, Niepubliezny Osrodek Opieki Zdrowotnej i inne.
Dominuj~e~ dzialainosei~ gospodarez~

na terenie Gminy Soehoein jest rolnietwo. Gmina zajmuje

2

powierzehniy 122 km i obejmuje og6Iem 28 miejseowosei, kt6re zamieszkuje 5 881 mieszkane6w
(wg stanu na dzien 31.12.20 14r).
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Prawie cala gmina lezy w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - p6lnocna, srodkowa
i wschodnia jej czysc nalezy do Obszaru Nadwkrzailskiego, natomiast niewielki porudniowy
skrawek znajduje siy w Obszarze Krysko - Jonieckim. Gmina Sochocin

wl~czona

jest r6wniez

w obszar Zielonych Pluc Polski.
Na poziom atrakcyjnosci Gminy zdecydowanie wplynie jej umiejytnosc
zwi~zanej

uporz~dkowania

kwestii

z zapewnieniem opieki zwierzytom bezdomnym i zapobieganiem bezdomnosci na jej

terenie. Wlasciwe wdrozenie Programu pomoze Gminie w utrwaleniu dobrego wizerunku, a takZe
zachyci mieszkailc6w i inne gminy do swiadomego, humanitarnego dzialania na rzecz praw
i ochrony zwierz~t.

7.2. STAN AKTLJALNY ZWIERZ1\ T BEZOOlVINYCH
Szacunkowa liczba bezdomnych ps6w na terenie Gminy Sochocin jest trudna do okreslenia. Gmina
nie dysponuje danymi

pozwalaj~cymi

na okreslenie skali problemu. W 2011 r. odlowiono 12 sztuk

bezpailskich ps6w, w 2012 roku - 15 sztuk, w 2013 roku - 17 sztuk, a w 2014 roku - 20 sztuk.
Przypadki bezdomnosci kot6w i

zwierz~t

gospodarskich na terenie Gminy dotychczas nie

wys~pily.

Z powyzszych danych wynika, ze problem bezdomnosci
dotyczy g16wnie ps6w.

Stanowi~

zwierz~t

one zagrozenie dla ludzi i

na terenie Gminy Sochocin

zwierz~t

domowych.

Mog~

r6wniez

zagraZac bezpieczenstwu drogowemu, poprzez gwaltowne wtargniycia na drogi i utrudnienia
w ruchu komunikacyjnym.
Bezdomne

zwierzyta

przyczyniac

Sly

mog~

takZe

do

pogorszema

stanu

sanitamo

epidemiologicznego Gminy i tym samym negatywnie wplywac na jej wizerunek.
Psy

s~

odlawiane po otrzymaniu zgloszen

dotycz~cych

sytuacji i miejsca pobytu bezdomnych

zwierzqt. Przypadk6w zgloszen odnoszqcych siy do kot6w i
zarejestrowala. Wynika z tego, ze problem bezdomnosci

zwierz~t

zwierz~t

gospodarskich Gmina nie

na terenie Gminy ogranicza siy

g16wnie do ps6w.
Na skaly problemu bezdomnosci

zwierz~t

na terenie Gminy istotny wplyw rna zjawisko

podrzucania zwierz~t przez mieszkanc6w okolicznych miejscowosci, a takZe turyst6w
urlop w tym rejonie. Naplyw

zwierz~t

z okolic i nie tylko wplywa na ich

zwiykszon~

spydzaj~cych

koncentracjy

na obszarze Gminy i prowadzi do poszerzenia zakresu problemu. Gmina w takim przypadku
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zmuszona jest do podejmowania dzialan na wiyksz<j. skaly i reagowania w przypadkach zwierz<j.t,
ktorych bezdornnosc nie jest pierwotnie zwi<j.zana z jej obszarem.
Istotnym problemem Gminy jest brak schroniska dla zwierZ<j.t na jej terenie. Odlowione zwierzyta
umieszczane S<j. w Schronisku dla Zwierz<j.t. W schronisku znajduj<j. opieky wszystkie zwierzyta.
Stare i mlode, ladne i brzydkie, czysto po bardzo ciyZkich przezyciach - leczone, zywione - wracaj<j.
do zdrowia i poszukuj<j. nowych domow. Te ktore nie zostan<j. przygamiyte, pozostaj<j. w schronisku
doZywotnio. Usypia siy jedynie zwierzyta slepe i nieuleczalnie chore. Suki z kolei poddawane S<j.
sterylizacji, aby zapobiec niekontrolowanemu rozrnnaZaniu siy.
Za powazny problem wynikaj<j.cy ze zjawiska bezdornnosci Gmina uznaje rowniez brak mozliwosci
sprawdzenia czy zglaszane do odlowu zwierzy jest faktycznie bezdornne. BI<j.kaj<j.ce siy zwierzy, nie
posiadaj<j.ce

zadnego

oznakowania

umozliwiaj<j.cego

identyfikacjy

jego

wlasciciela

jest

automatycznie umieszczane w schronisku. Niemoznosc szybkiej identyfikacji wlasciciela przedluZa
procedury opieki nad takim zwierzyciem i naraZa Gminy na dodatkowe wydatki.
Problem bezdornnosci zwierz<j.t na terenie Gminy jest szczegolnie dostrzegalny w okresie letnim
(wakacyjnym). Liczba porzucanych wtedy zwierz<j.t wzrasta. Wyjezdzaj<j.cy na wakacje wlasciciele
czworonogow zostawiaj<j. swoje zwierzyta, porzucaj<j. w ustronnych miejscach, przywi<j.Zuj<j. do
drzew lub tez winny sposob siy ich pozbywaj<j.. Oprocz oczywistego braku wraZliwosci,
odpowiedzialnosci i wyobraini, takie zachowanie cechuje siy rowniez duzym okrucienstwem
i powinno zostac stanowczo potypione.

8. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZF;TAMI BEZDOMYMI
I ZAPOBIEGANIE

BEZDOMNOSCI

NA

TERENIE

GMINY

SOCHOCIN

8.1. FORMY OP1EKI I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZ~T NA
TERENlE GMINY SOCHOCIN
Zgodnie z art. lla znowelizowanej ustawy

0

ochronie zwierz<j.t Gmina zobligowana jest do

zapewnienia bezdornnym zwierzytom miejsca w schronisku dla zwierz<j.t. Przez terrnin schronisko
rozumie siy miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzytami domowymi, spelniaj<j.ce warunki
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okreslone w ustawie z 11 marca 2004 roku

0

ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chor6b

zakainych zwierzqt (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.). Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ww.
ustawy wydano Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie szczeg6lowych wymagail weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzqt
(Dz. U. Nr 158, poz. 1657) schronisko dla zwierzqt powinno bye zlokalizowane w miejscu
oddalonym co najmniej

0

150 m od siedzib ludzkich, obiekt6w uzytecznosci publicznej, zaklad6w

nalezqcych do podmiot6w prowadzqcych dzialalnose gospodarczq w zakresie produkcji produkt6w
pochodzenia zwierzycego, zaldad6w nalezqcych do przedsiybiorc6w prowadzqcych dzialalnose
gospodarczq w zakresie wytwarzania srodk6w zywienia zwierzqt, zaklad6w prowadzqcych
dzialalnosc w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania
lub usuwania ubocznych produkt6w zwierzycych, rzeini, targ6w, spyd6w, ogrod6w zoologicznych
oraz innych miejsc gromadzenia zwierzqt. Teren, na kt6rym zlokalizowane jest schronisko,
powinien bye utwardzony i ogrodzony. W schronisku wyodrybnia siy m. in. nastypujqce
pomieszczenia: przeznaczone do wykonywania zabieg6w leczniczych i chirurgicznych, izolowania
zwierzqt chorych, utrzymywania zwierzqt zdrowych (osobne dla samc6w, samic), boksy
przeznaczone na kwarantanny, pomieszczenia do przechowywania produkt6w leczniczych, karmy,
srodk6w dezynfekcyjnych. Pomieszczenia powinny zapewnie zwierzytom swobodne poruszanie siy,
posiadac legowisko i staly dostyp do wody pitnej. Podmiot prowadzqcy schronisko zapewnia
zwierzytom opieky weterynaryjnq i prowadzi wykaz zwierzqt przebywajqcych w schronisku.
Na podstawie zawartej umowy w biezqcym roku odlawianiem bezdomnych zwierzqt z terenu
Gminy oraz umieszczeniem ich w Schronisku dla Zwierzqt zajmuje siy Lecznica Weterynaryjna.
Wskazane Schronisko zobligowane jest r6wniez do zapewnienia zwierzakom odpowiedniej opieki,
w tym weterynaryjnej, pozywienia oraz og6lnych warunk6w bytowania.
Na Gminie ci¥y odpowiedzialnosc za bezdomne zwierzyta znajdujqce Sly na JeJ terenie.
Odpowiedzialnosc ta wyraza siy zar6wno w ich odlowieniu, zapewnieniu im miejsca w schronisku,
jak

i zapewnieniu

niezbydnej

opieki . Obowiqzkowym

zadaniem

Gminy jest

r6wniez

przeprowadzenie sterylizacji lub kastracji zwierzqt w Schronisku oraz poszukiwanie wlascicieli dla
zwierzqt

bezdomnych.

Czese

powyzszych

zadan

Gmina

moze

powierzye

podmiotowi

prowadzqcemu schronisko dla zwierzqt (tj. odlowienie zwierzqt, zabiegi kastracji lub sterylizacji,
usypianie slepych miot6w i poszukiwanie wlascicieli).
W przypadkach zdarzen drogowych z udzialem zwierzqt opieky calodobowq zapewnia Lecznica
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Weterynaryjna. Lecznica jest r6wniez odpowiedzialna w przypadku koniecznosci wyjazdu w celu
uzasadnionego uspienia zwierzt;:cia.
Niestety ze wzglt;:du na ograniczone srodki budzetowe Gmina nie jest w stanie sfinansowae
Zadnych dodatkowych zabieg6w nieprzewidzianych ustaw'!- z dnia 21 sierpnia 1997r.

0

ochronie

zwierZ't-t, jak np. dofinansowanie kastracji/sterylizacji dla zwierz'!-t posiadaj,!-cych wlascicieli,
znakowanie czy czipowanie zwierz,!-t.

8.2. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE
Podmiotami zaangazowanymi w realizacjt;: Programu na terenie Gminy s'!-:
1) Urz'!-d Gminy Sochocin;
2) Policja;
3) Schronisko dla Zwierz'!-t;
4) Lecznica Weterynaryjna.
Gospodarstwem

rolnym

przyjmuj,!-cym

zapewruaHcym

opiekt;:

bezdomnym zwierzt;:tom

gospodarskim z obszaru Gminy jest gospodarstwo rolne zlokalizowane w miejscowosci Biele 2,
09-110 Sochocin.

8.3. ZADANlA PRIRYTETOWE
Za priorytetowe zadania w zakresie zapewniania opieki i zapobiegania bezdomnosci zwierz'!-t na
terenie Gminy uznawana jest edukacja, promocja i zacht;:canie mieszkailc6w do adopcji zwierz'!-t
bezdomnych. Adopcja stanowi bowiem najskuteczniejszy spos6b zapobiegania bezdomnosci
zwierZ't-t.
Jako bardzo wazne Gmina uwaza r6wniez sprawne i skuteczne odlawiane zwierZ't-t oraz ich
utrzymanie. Odlawianie zwierz'!-t bezdomnych i zapewnienie im miejsca w schronisku nalezy do
obowi£t-Zkowych zadail wlasnych Gminy. Kazda Gmina musi poszukae i znaleze mozliwose
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzt;:tom. Zabronione jest odlawianie zwierz'!-t bezdomnych bez
zapewnienia im miejsca w schronisku, chyba, ze zwierzt;: stwarza powazne zagrozenie dla ludzi lub
innych zwierz,!-t.
Bezdomne zwierzt;:ta po odlowieniu powlnny bye niezwlocznie przewiezione do Schroniska.
24

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZl;TAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOSCI ZWIERZf\T NA TERENIE GMINY SOCHOCIN W 2015R.

Uzywane przy odlawianiu zwierz'lt metody i urz'ldzenia nie powmny stwarzac zagrozenia dla
zwierz'lt bezdomnych ani narazac ich na cierpienie lub b6i.
Waznym zagadnieniem zwi¥anym ze Schroniskiem dla Zwierz'lt jest zapewnienie przebywaj'lcym
w nim zwierzytom odpowiedniej opieki weterynaryjnej.
Odlawianiem i przewozeniem zwierz'lt do Schroniska zajmuje siy Lecznica Weterynaryjna, z kolei
zapewnienie opieki zwierzytom bezdomnym realizowane jest przez Schronisko dla Zwierz'lt.
Zdaniem Gminy, najwiyksze trudnosci zwi'lzane z realizacj'l Programu byd'l wi¥aly siy z brakiem
lub niedostateczn'l ilosci'l srodk6w finansowych przeznaczonych na ten cel oraz brakiem
obligatoryjnego znakowania zwierZ'lt domowych, co znacz'lco utrudnia zweryfikowanie, czy
zwierzy jest bezpanskie, czy tez rna wlasciciela i tylko siy zagubilo.

8.4. EDUKACJA I PROMOC.JA PROGRAMU
Gmina dostrzega potrzeby organizowania i wdrazania przedsiywziyc informacyjno - edukacyjnych,
poszerzaj'lcych wiedzy i swiadomosc w zakresie opieki nad zwierzytami i poszanowania ich praw.
W zwi¥ku z tym, Gmina zainteresowanajest prowadzeniem akcji edukacyjnych dla mieszkanc6w.
Informacje

0

zasadach humanitamego traktowania zwierz'lt i potrzebie postypowania zgodnie z jej

wymogami byd'l rozpowszechniane w formie material6w edukacyjnych, takich jak ulotki,
przekazywane byd'l r6wniez podczas zebran wiejskich. Dodatkowo planuje siy takZe organizowanie
konkurs6w, akcji oraz prelekcji dla dzieci i mlodziezy z terenu Gminy przy wsp6ludziale lekarza
weterynarii. Podczas zajyc mlodzi ludzie poznaj'l zasady humanitamego traktowania zwierz'lt,
opieki nad nimi oraz prawidlowego zachowania siy w stosunku do obcego zwierzycia. Budowanie
i utrwalanie prawidlowych postaw od najwczesniejszych lat rna kluczowe znaczenie dla realizacji
Programu.
Zalozenia Programu oraz akcje zachycaj'lce mieszkanc6w do adopcji zwierz'lt bezdomnych byd'l
promowane na stronie intemetowej Gminy - www.sochocin.pl.
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8.5. PLAN WYDATKOWANIA SRODKOW
W budzecie Gminy Sochocin na rok biezqcy przeznaczono na realizacjy zalozen Programu srodki
w wysokosci 40 000,00 z1.
Sytuacja finansowa Gminy nie pozwala podjq6 dodatkowych dzialan zwiqzanych z czipowaniem
zwierzqt, czy prowadzeniem baz danych zaczipowanych zwierzqt.

Tabela 1. Struktura wydatk6w na

realizacj~

zalozen Programu w 2015 r.

Rodzaj wydatku

Kwota [w zl]

Odlawianie bezdomnych zwierzqt i zapewnienie
im miejsca w schronisku

36000,00

Dokarmianie zwierzqt gospodarskich

1 000,00

Dokarmianie wolno zyjqcych kot6w

1 000,00

Leczenie zwierzqt po wypadkach

2000,00

RAZEM

40000,00

9. AKCEPTCACJA l UCHWALENIE PROGRAMlJ
Projekt Programu W6jt Gminy Sochocin przekazuje do zaopiniowania:
1) wlasciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,
2) organizacjom spolecznym, kt6rych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzqt,
dzialajqcym na obszarze Gminy Sochocin (aktualnie brak takich organizacji na terenie
Gminy Sochocin),
3) dzierzawcom lub zarzqdcom obwod6w lowieckich, dzialajqcych na obszarze Gminy
Sochocin.
Wymienione podmioty w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu Programu wydajq

0

nim

opinie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje siy za akceptacjy przeslanego Programu. Po
akceptacji Programu nastypuje jego przyjycie w postaci uchwaly Rady Gminy Sochocin.
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