Załącznik
do Uchwały Nr XXII/186 /2017
Rady Gminy Sochocin
z dnia 31 marca 2017r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2017 roku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w rozumieniu ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.),
przebywających na terenie Gminy Sochocin.
2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Sochocin,
2) schronisku dla zwierząt - należy przez to rozumieć Fundację „Centrum Ochrony
Środowiska” Organizację Pożytku Publicznego, ul. Dąbrowskiego 18, 05-190
Nasielsk, prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości
Chrcynno,
3) lekarzu weterynarii – należy przez to rozumieć Specjalistyczną Lecznicę Małych
Zwierząt

Sklep

Zoologiczno-Wędkarski

lek.

wet.

Stanisław

Szymczyk

ul. Młodzieżowa 17, 09-100 Płońsk,
4) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne zlokalizowane
w miejscowości Biele 2, 09-110 Sochocin,
5) programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2017 roku”.
Rozdział 2.
Wykonawcy programu
1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Sochocin.
2. Realizatorami Programu są:
1) gmina,
2) lekarz weterynarii,
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3) schronisko dla zwierząt
4) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem jest
ochrona zwierząt,
5) policja.
Rozdział 3.
Cel i zadania programu
1. Celem Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy,
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych,
3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie zwierząt bezdomnych,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie
im miejsca w schronisku dla zwierząt
1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy odbywać się będzie
w zależności od potrzeb, na podstawie zgłoszeń mieszkańców miejsc przebywania
zwierząt bezdomnych.
2. Ustalenie faktu bezdomności zwierząt może nastąpić po uprzednim stwierdzeniu przez
pracownika Urzędu Gminy przy udziale właściciela lub zarządcy posesji, właściciela
gospodarstwa rolnego, sołtysa wsi lub mieszkańców wsi, że zwierzęta pozostają bez
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opieki, swobodnie się przemieszczają i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
3. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez Lekarza weterynarii.
4. Odłowione zwierzęta domowe niezwłocznie będą przewożone do Schroniska dla zwierząt.
5. Odłowione zwierzęta gospodarskie będą oddawane pod opiekę Gospodarstwa rolnego.
6. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do
zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów związanych
z odłowieniem, opieką weterynaryjną, przewiezieniem i umieszczeniem zwierzęcia
w schronisku.
Rozdział 5.
Opieka nad kotami wolno żyjącymi
1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach
określonych w rozdziale 4.
2. Opieka nad kotami wolno żyjącym realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, po uprzednim zgłoszeniu
do Urzędu Gminy przez mieszkańców,
2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach przebywania,
3) współdziałanie z organizacjami społecznymi.
Rozdział 6.
Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w Schronisku dla zwierząt
na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w punkcie 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od
umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna
oraz zwierzęta, których wiek lub stan zdrowia nie pozwalają na wykonanie zabiegu.
Rozdział 7.
Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
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1) informowane o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Gminy,
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi, lekarzami weterynarii, schroniskami dla
zwierząt w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.
Rozdział 8.
Usypianie ślepych miotów
1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii
w schronisku dla zwierząt lub w lecznicy dla zwierząt.
2. Zabieg uśpienia powinien być dokonany w sposób humanitarny.
Rozdział 9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla zwierząt gospodarskich
1. Gospodarstwem rolnym przyjmującym i zapewniającym opiekę bezdomnym zwierzętom
gospodarskim z obszaru Gminy jest gospodarstwo rolne zlokalizowane w miejscowości
Biele 2, 09-110 Sochocin.
2. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi realizowana będzie poprzez
zapewnienie utrzymania w miejscu tymczasowego przebywania.
Rozdział 10.
Opieka weterynaryjna
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje Lekarz weterynarii.
Rozdział 11.
Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami
1. Gmina może prowadzić, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami
i innymi instytucjami, działania informacyjno-edukacyjne m.in. w zakresie:
1) odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego
traktowania,
2) ograniczenia populacji poprzez sterylizację i kastrację zwierząt,
3) propagowanie adopcyjnych zwierząt bezdomnych.
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Rozdział 12.
Finansowanie Programu
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy na realizację
Programu w 2017 roku wynosi 40.000,00 zł.
2. Środki finansowe przeznaczone w budżecie Gminy na realizację Programu będą
wydatkowane z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz w trybie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164
ze zm.).
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