Uchwała Nr 48/VII/2015
Rady Miasta Józefowa
z dnia 9 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Józefowa w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 t.j.) Rada Miasta Józefowa
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Józefowa w 2015 r.” w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.
poz. 856 t.j.) zobowiązuje Radę Miasta, corocznie do 31 marca, do określenia w drodze
uchwały programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi
to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę,
wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Józefowa w 2015 r., który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizacje takich zadań jak:
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3. Odławianie bezdomnych zwierząt;
4. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. Usypianie ślepych miotów;
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
Zgodnie z art. 11 a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt wójt, burmistrz, prezydent miasta
najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt do zaopiniowania instytucjom i organizacjom
wymienionym w art. 11a ust. 7 pkt 1-3.
Wykonując powyższy obowiązek ustawy projekt Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Józefowa w dniu 10
grudnia 2014 r. został przekazany do zaopiniowania:
1. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;
2. Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Otwocku;
3. Zarządcy Obwodu Łowieckiego obejmującego miasto Józefów, tj. Kołu Łowieckiemu Nr 1
w Otwocku.
W terminie przewidzianym na zaopiniowanie programu (21 dni od daty otrzymania)
wpłynęła opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii. Opinia została przeanalizowana pod
kątem wprowadzenia zmian merytorycznych w projekcie Programu. Doprecyzowano zapisy
Programu w zakresie wskazania wykonawców programu.
Zgodnie z art. 11 a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt niewydanie opinii w przewidzianym
terminie przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Otwocku oraz Koła
Łowieckiego Nr 1 w Otwocku uznaje się za akceptację przesłanego programu.
Środki na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Józefowa na 2015
r. w łącznej kwocie 100 000 złotych.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

Załącznik
do Uchwały Nr 48/VII/2015 Rady Miasta Józefowa
z dnia 9 marca 2015 roku

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE MIASTA JÓZEFOWA W 2015 R.

§1
Celem Programu jest:
1. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy
o ochronie zwierząt;
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
§2
1. Wykonawcami Programu są:
1) Burmistrz Miasta Józefowa;
2) Lekarz weterynarii;
3) Schronisko dla zwierząt;
4) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem
działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami
gminy.
2. Funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Burmistrz
Miasta Józefowa.
§3
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane
będzie przez umieszczenie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Dworze
Mazowieckim przy ul. Leśnej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Józefów a
Fundacją „Przyjaciele Braci Mniejszych” z siedziba w Jabłonnej przy ul. Modlińskiej 107 B.
§4
1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:
1) Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące;
2) Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach
przebywania;
3) Sterylizację/kastrację wolnożyjących kotów;
4) Powierzenie realizacji w/w zadań jednostkom organizacyjnym gminy oraz
współdziałanie z organizacjami społecznymi.
2. Miasto Józefów pokrywa koszty sterylizacji/kastracji wolnożyjących kotów
na poniższych zasadach:
1) Miasto Józefów zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt
na dokonywanie usług sterylizacji/kastracji wolnożyjących kotów;
2) Opiekun wolnożyjących kotów, w celu wykonania usługi sterylizacji/kastracji,
wypełnia w Urzędzie Miasta Józefowa wniosek o wykonanie zabiegu na koszt
miasta Józefowa.
3) Urząd Miasta Józefowa wydaje opiekunowi dokument upoważniający do dokonania
zabiegu sterylizacji/kastracji kota na koszt miasta Józefowa w zakładzie
leczniczym z którym Miasto Józefów podpisało umowę.
4) Miasto Józefów dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto
zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy.

§5
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1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela
lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie miasta Józefowa podlegają stałemu odławianiu.
Zgłoszenia od mieszkańców miasta o bezdomnych zwierzętach od poniedziałku do
piątku przyjmuje Straż Miejska, a w soboty i niedziele Policja na podstawie wzajemnej
współpracy.
3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego
sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt,
a także nie będzie zadawał im cierpienia.
4. Odławianie zwierząt prowadzone jest przez lek. wet. Tomasza Baczyńskiego,
prowadzącego Gabinet Weterynaryjny w Celestynowie przy ul. Laskowskiej 40,
z którym miasto zawarło umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.
5. Odłowionym zwierzętom zostanie zapewniona, w razie potrzeby, pomoc
weterynaryjna.
6. Środki transportu do przewozu zwierząt muszą spełniać warunki określone
w ustawie o ochronie zwierząt. Transport zwierząt do schroniska odbywa się przez
następujące podmioty wpisane do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność
Nadzorowaną prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii:
1) Zakład Oczyszczania z siedzibą w Józefowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 7;
2) lekarza weterynarii Tomasza Baczyńskiego prowadzącego Gabinet Weterynaryjny
w Celestynowie przy ul. Laskowskiej 40.
7. Odławiane zwierzęta podlegają przewiezieniu do:
1) schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej prowadzonym przez
Fundację „Przyjaciele Braci Mniejszych” z siedzibą w Jabłonnej przy ul.
Modlińskiej 107B, wpisanym do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność
Nadzorowaną prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii,
2) lekarza
weterynarii
Tomasza
Baczyńskiego
prowadzącego
Gabinet
Weterynaryjny w Celestynowie przy ul. Laskowskiej 40, z którym miasto zawarło
umowę na świadczenie usług weterynaryjnych, do czasu zakończenia leczenia
zwierzęcia.

§6
1. Sterylizacja i kastracja zwierząt wykonywana jest w schroniskach dla zwierząt na
warunkach określonych w umowie pomiędzy Miastem Józefów a schroniskiem.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza
weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni
od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub
opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu
o poszukiwaniu nowych właścicieli.
§7
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1. Prowadzenie przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
Józefowa działań zmierzających do znalezienia nowych właścicieli dla bezdomnych
zwierząt poprzez zamieszczanie ogłoszeń o adopcji na stronie internetowej Miasta
Józefów.
2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, lekarzami weterynarii, schroniskami dla
zwierząt w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.
3. Przekazanie bezdomnego zwierzęcia do adopcji możliwe będzie najwcześniej po
upływie 14 dni od dnia ich odłowienia.

§8
1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii
w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub w lecznicy dla zwierząt.
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2. Zwierzę usypiane musi być traktowane łagodnie i przyjaźnie. Zabieg uśpienia
powinien być dokonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.
3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania
ich przez odpowiednie służby do ich utylizacji.
4. Wykonywanie usług związanych z usypianiem ślepych miotów realizowane będzie
przez
lekarza
weterynarii
Tomasza
Baczyńskiego
prowadzącego
Gabinet
Weterynaryjny w Celestynowie przy ul. Laskowskiej 40, z którym miasto zawarło
umowę na świadczenie usług weterynaryjnych .
§9
1. Miasto Józefów zapewnia opiekę:
1) bezdomnym zwierzętom gospodarskim;
2) zwierzętom gospodarskim nad którymi właściciel lub opiekun się znęcał
i które zostały mu odebrane na mocy decyzji.
2. Zgodnie z zawartym porozumieniem zwierzęta gospodarskie przekazywane będą
do gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Pogorzel 58, 08-445
Osieck.
§ 10
Całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych
zapewnia lekarz weterynarii Tomasz Baczyński prowadzący Gabinet Weterynaryjny w
Celestynowie przy ul. Laskowskiej 40, z którym Miasto Józefów ma podpisaną umowę.
§ 11
Miasto Józefów pokrywa koszty elektronicznego znakowania psów, których właściciele
zamieszkują na terenie miasta Józefowa i wnoszą opłatę od posiadania psów lub
podlegają zwolnieniu z opłaty z mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
na poniższych zasadach:
1. Miasto Józefów zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt
na dokonywanie usług elektronicznego znakowania psów (czipowania);
2. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania usługi czipowania, zgłasza się do Urzędu
Miasta Józefowa, wypełnia wniosek o wykonanie zabiegu elektronicznego
oznakowania psa na koszt miasta Józefowa. Do wniosku załącza kopię aktualnego
dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie.
3. Urząd Miasta Józefowa wydaje właścicielowi psa dokument upoważniający
do dokonania zabiegu elektronicznego oznakowania psa na koszt miasta Józefowa
w zakładzie leczniczym z którym Miasto Józefów podpisało umowę.
4. Miasto Józefów dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto
zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy.
§ 12
Miasto Józefów w ramach programu prowadzi we współpracy z innymi jednostkami
działania edukacyjne, m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, sterylizacji i kastracji oraz czipowania,
a także adopcji zwierząt bezdomnych.
§ 13
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.
2. Wysokość środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Józefowa
i przeznaczonych na realizację Programu w 2015 r. wynosi 100 000 zł (słownie: sto
tysięcy złotych).
3. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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