
UCHWAtA NR VII/29/2015 


Rady Gminy Kazanow 


z dnia 31 marca 2015r. 


w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Kazanow w 2015roku. 

Na podstawie art . 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym 

( Dz. U. z 2013 r. J poz. 594 ze zm.) i art . 11 a ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o ochronie zwierzqt ( Dz . u. z 2013r. J poz. 856 ze zm. ) Rada Gminy Kazan6w uchwala 

co nast~puje: 

§ 1. 

Przyjmuje si~ program opieki nad zwierz~tam i bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci 

zwierzqt na terenie gminy Kazan6w w brzmieniu okreslonym w zatqczniku Nr 1 do uchwaty. 

§ 2. 

Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy Kazan6w. 

§ 3. 

Traci moc Uchwata Rady Gminy Kazan6w Nr XXVII/149/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. 

w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomnosci zwierzqt na terenie gminy Kazan6w w 2014r. 

§ 4. / 
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia . PRZE_W~f\CY 

p::Ila 



Zal,jCZnik Nr 1 do Uchwaly Nr VII/29/2015 

Rady Gminy Kazanow z dnia 31 marca 2015r. 

Program opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na 

terenie Gminy Kazanow w 2015 r. 

WPROWADZENIE 

Podstawq prawnq podj~cia przez Rad~ Gm. Kazanow uchwaty w sprawie "Programu opieki 

no d zwierzf;tomi bezdomnymi oraz zopobiegonio bezdomnosci zwierzf;tomi no terenie gminy 

Kozon6wII zwanego dalej Programem jest art.ll i lla ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o ochronie zwierzqt (t. j. Dz.U. z 2013r. , poz. 856 ze zm.). 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierzqt domowych , w szczegolnosci psow 

i kotow, w tym kotow wolno zyjqcych oraz zwierzqt gospodarskich . 

Wi~kszosc dziatan okreslonych w Programie dotyczy psow i kotow , poniewaz skala 

bezdomnosci tych zwierzqt jest najwi~ksza w catym kraju, jak rowniez na terenie Gminy. 

Bezdomnosc zwierzqt jest zjawiskiem spotecznym, ktorego gt6wnymi przyczynami Sq: 

1) Niekontrolowane rozmnazanie, 

2) Porzucanie zwierzqt przez wtascicieli, 

3) Ucieczki zwierzqt, 

4) tatwosc pozyskania zwierzqt, 

5) Panujqce mody na dane rasy zwierzqt, 

6) Brak edukacji i wiedzy spoteczenstwa w zakresie metod zapobiegania bezdomnosci, 

ze szczegolnym uwzgl~dnieniem sterylizacji i kastracji. 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie ) zwierzqt to jedna z gtownych metod zapobiegania 

bezdomnosci zwierzqt co pozwala na szybkie odnajdywanie wtascicieli zagubionych zwierzqt. 

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie moiliwosci rozmnaiania) zwierzqt bezdomnych oraz 

domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda 

unikania niekontrolowanej rozrodczosci zwierzqt. Program zaktada zach~canie wtascicieli 

zwierzqt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie dziatan edukacyjno

informacyjnych oraz akcji dofinansowania tych zabiegow. 

Realizacja wszystkich zadan okreslonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby 

bezdomnych zwierzqt trafiajqcych pod opiek~ Schroniska dla Bezdomnych Zwierzqt, 

dziatajqcych na terenie wojewodztwa mazowieckiego i lubelskiego. 



Rozdziat 1 


Postanowienia ogolne 


§1. Ilekroc w uchwale jest mowa 0 : 

1) Urz~dzie ,nalezy przez to rozumiec Urzqd Gminy Kazanow ,jednostk~ organizacyjnq, 

przy pomocy ktorej Wojt Gminy wykonuje zadania; 

2) Schronisku, nalelY przez to rozumiec Schronisko dla Bezdomnych Zwierzqt na terenie 

wOjewodztwa mazowieckiego; 

3) 	 Zwierz~tach bezdomnych, nalelY przez to rozumiec zwierz~ta domowe lub 

gospodarskie, ktore uciekty , zabtqkaty si~ lub zostaty porzucone przez cztowieka, 

a nie ma mozliwosci ustalenia ich wfasciciela lub innej osoby , pod ktorej opiekq 

trwale dotqd pozostawaty; 

4) 	 Zwierz~tach domowych , nalelY przez to rozumiec zwierz~ta tradycyjnie 

przebywajqce wraz z czfowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, 

utrzymywane przez czfowieka w charakterze jego towarzysza; 

5) Kotach wolno zyjqcych , nalezy przez to rozumiec koty urodzone lub lyjqCe na 

wolnosci( zyjqce w otoczeniu cztowieka w stanie dzikim); 

6) Program ie, nalezy przez to rozumiec Program opieki nod zwierz~tomi bezdomnymi 

oraz zopobiegonio bezdomnosci zwierzqt no terenie Gminy Kozonow w roku 2014. 

§ 2.1. Koordynatorem Pragramu jest Wojt Gminy Kazanow za posrednictwem: 

Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa; 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierzqt- wg umowy 

Rozdziat 2 

Cel i zadania programu 

§ 3.1. Celem Pragramu jest zapobieganie bezdomnosci zwierzqt na terenie gminy Kazanow 

oraz opieka nad zwierz~tami bezdomnymi. 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierz~tom miejsca w schronisku dla zwierzqt; 


2) Opieka nad wolno zyjqcymi kotami , w tym ich dokarmianie; 


3) Odtawianie bezdomnych zwierzqt; 


4) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierzqt w schronisku dla zwierzqt; 


5) Poszukiwanie wtascicieli dla bezdomnych zwierzqt; 


6) Usypianie slepych miotow; 


7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt 


gospoda rskich; 

8) Zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych 

z udziafem zwierzqt. 



§3.2 . Finansowanie zadan okreslonych w niniejszej uchwale. 


§3.3. Edukacja mieszkancow gminy Kazanow w zakresie opieki nad zwierz~tami. 


§3.4. Wykonawcami Programu Sq: 


a) 	 Schronisko dla bezdomnych zwierzqt - Umowa pomi~dzy Gmina Kazanow, 

a Zaktadem Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Putawach , ul. D~blinska 2 , 

24-100 Putawy. 

b) Lecznica Weterynaryjna Kazanow ,ul. Zwolenska 21,26-713 Kazanow. 


c) Gospodarstwo rolne z ktorym Gmina zawrze stosownq umow~. 


Funkcje koordynatora dziatan podejmowanych w ramach Programu petni : Krzysztof 

Kazimierski Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa 

Tel.O 486766033 w. 18. 

Dane dodatkowe : ilose mieszkancow na terenie Gminy Kazanow ( wg stanu na dzien 

31.12 .2014r.) - 4741 osob. 

Szacunkowa ilose psow na terenie Gminy Kazanow - okoto 500 szt. z czego szacuje si~ 

okoto 5 szt. mogq to bye psy faktyczne bezdomne i nie posiadajqce wtasciciela. 

Rozdziat 3 

Realizacja zatoionych celow 

§ 4.1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierz~tom realizowane b~dzie poprzez : 

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierz~tom przewiduje si~ realizacj~ nast~pujqcych 

zadan: 

1) 	 odtawianie bezdomnych zwierzqt na terenie Gminy Kazanow - tj. wytapywanie 

( na podstawie zgtoszen) bezdomnych psow z terenu gminy i umieszczanie ich 

w schronisku z ktorym jest zawarta umowa, a podanym jak wyzej. 

Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci: 

a) Odtawianie wraz z transportem i zapewnienie opieki bezdomnym zwierz~tom 

z terenu gminy Kazanow 

b) 	 Obj~cie odtowionych zwierzqt catodobowq opiekq , polegajqcq na: 

- zapewnieniu pomieszczenia chroniqcego je przed zimnem, upatem i opadami 

atmosferycznymi, z dost~pem do swiatta dziennego, 

- zapewnienia wyzywienia zwierzqt odpowiedni q karmq, 

- zapewnieniu statego dost~pu do wody, 

- zapewnieniu opieki weterynaryjnej obejmujqcej w szczegolnosci : kwarantann~, 

odrobaczenie, szczepienia, leczenie, 

- traktowanie w sposob humanitarny odtawianych zwierzqt 

- wspotpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. 



2) 	 poszukiwanie nowych wtascicieli dla bezdomnych zwierzqt przebywajqcych 

w schronisku, 

3) 	 zapewnienie catodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadku zdarzen 

drogowych z udziatem zwierzqt oraz w przypadku zwierzqt agresywnych, b~dzie 

realizowac Lecznica Weterynaryjna Kazanow ul. Zwolenska 21, 

4) 	 zapewnienie miejsca dla zwierzqt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy 

Kazanow i nieposiadajqcych wtasciciela, 

a) przetrzymywanie bezdomnych zwierzqt gospodarskich zajmie si~ Gospodarstwo 

rolne - Kazanow ul. Koscielna 33 , z ktorym Gmina podpisze stosowna umow~ 

( w przypadku wystqpienia zdarzenia). 

b) Gospodarstwo Rolne musi spetniac odpowiednie warunki w celu zapewnienia 

prawidtowej opieki nad zwierz~tami, 

c) 	 Osoby zajmujqce si~ opiekq nad zwierz~tami bezdomnymi tymczasowo 


przebywajqcymi w gospodarstwie , mUSZq posiadac odpowiedniq wiedz~ 


teoretycznq i praktycznq z zakresu przetrzymywanych zwierzqt, 


d) 	 Bezdomne zwierz~ta gospodarskie przebywajqce tymczasowo w gospodarstwie 

rolnym Sq obj~te opiekq weterynaryjnq, 

e) 	 Wszystkie koszty zwiqzane z catodobowq opiekq weterynaryjnq w przypadku 

zdarzen drogowych oraz przetrzymywaniem bezdomnych zwierzqt gospodarskich 

ponosi Gmina. 

f) 	 W przypadku ustalenia wtasciciela , pokrywa on koszty zabrania , transportu 

i pobytu zwierz~cia w gabinecie weterynaryjnym/ gospodarstwie rolnym oraz 

koszty opieki weterynaryjnej , do momentu odbioru zwierz~cia z gabinetu 

weterynaryjnego / gospodarstwa rolnego. 

5) dokarmianie kotow wolno zyjqcych, 


6) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczqcych traktowania zwierzqt niezgodnie 


z przepisami ustawy prawo ochrony zwierzqt. 

§ 4.2. Wojt Gminy w porozumieniu z wtasciwym schroniskiem Zaktad ustug 

Komunalnych sp. Z 0.0. w Putawach I ul. D~blinska 2 I 24-100 Putawy zapewni 

zwierz~tom schronisko odpowiednie warunki bytowania oraz opiek~ lekarsko

weterynaryjnq. 

§ 4.3. Informacje 0 bezpanskich zwierz~tach bqdi zwierz~tach , ktore ulegty wypadkom 

drogowym na terenie Gminy Kazanow b~dzie mozna zgtaszac W6jtowi Gminy Kazanow, 

w godzinach pracy Urz~du tj . od poniedziatku do piqtku w godz. 7.30 do 15.00. 

W pozostatych godzinach oraz w dni wolne od pracy zgtoszen nalezy dokonac na policj~. 

Dodatkowo na stronie internetowej www.kazanow.pl zostanie wskazany nr telefonu 

podmiotu swiadczqcego ustugi w zakresie lecznictwa zwierzqt ( z ktorym Gmina Kazanow 

podpisze stosowne porozumienie) , pod ktory mozna zgtaszac bezpanskie zwierz~ta , 

bqdi zwierz~ta ktore ulegty wypadkom drogowym poza godzinami pracy urz~du oraz 

w dni wolne od pracy. 

http:www.kazanow.pl


§ 4.4. Informacje 0 zwierz~tach oczekujqcych na adopcje b~dq prezentowane m.in. na 

stronie internetowej Urz~du Gminy Kazan6w. 

§ 4.5. Zwierz~ta gospodarskie nieposiadajqce wtasciciela , kt6re zostanq znalezione na 

terenie gminy lub odebrane wtascicielowi ze wzgl~du na zte traktowanie b~dq 

przekazywane do gospodarstwa rolnego na terenie gminy i b~dq tam przebywaty do 

momentu znalezienia nowych wtascicieli. 

§ 4.6. Program opieki nad kotami wolno zyjqcymi i ich dokarmianie w Gminie Kazan6w. 

Program ma na celu prawidtowe funkcjonowanie kota wolno zyjqcego wekosystemie 

Gminy Kazan6w , wznowienie jego roli jako drapieznika bytujqcego obok cztowieka oraz jego 

pierwotnego wptywu na ochron~ srodowiska. 

Zadaniem programu jest utrzymanie statej zdrowotnej populacji kota wolno iyjqcego , 

profilaktyki zdrowia mieszkanc6w i ich bezpieczenstwa. 

Kot na terenie Gminy Kazan6w winien miec ochron~ oraz pomoc od wtadz Gminy w postaci 

realizowania prawidtowej polityki dotyczqcej ochrony kota. 

Program zaktada wykorzystanie kot6w do walki z gryzoniami poprzez lokowanie zwierzqt 

w rejonach wyst~powania plagi. 

Urzqd utworzy rejestr tzw. spotecznych opiekun6w kot6w wolno iyjqcych w celu opieki 

i kontroli karmicieli w oparciu 0 dostarczone pisemne informacje od opiekun6w kot6w 

wolno zyjqcych oraz indywidualnych mieszkanc6w Gminy Kazan6w . Wpis do rejestru 

odbywac si~ b~dzie na wniosek mieszkanca chcqcego petnic funkcj~ spotecznego opiekuna. 

Gmina zapewni karm~ w okresie od 15 listopada do 15 marca , w przypadku wystqpienia 

skrajnie niekorzystnych warunk6w atmosferycznych spotecznym opiekunom kot6w wolno 

zyjqcych( karmicielom) na podstawie oswiadczenia , w kt6rym karmiciel oswiadcza, ze jest 

opiekunem kot6w wolno iyjqcych , oraz ie wyrazq zgod~ na przetwarzanie swoich danych 

osobowych dla potrzeb wynikajqcych z realizacji Programu. 

Systematyczne zabiegi sterylizacji i kastracji kot6w zyjqcych na wolnosci wykonywane b~dq 

na terenie zaktadu weterynaryjnego , z kt6rym Gmina zawrze stosownq umow~ na 

wykonywanie ustug weterynaryjnych. 

Wszystkie koszty z tym zwiqzane ponosi Gmina. 

Rozdziat 4 

§ 5.1. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierzqt 

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierzqt planuje si~ realizacj~ nast~pujqcych 

zadan: 

1) sterylizacj~ albo kastracj~ bezdomnych zwierzqt przebywajqcych w schronisku , 

2) usypianie slepych miot6w w schronisku, 

3) sterylizacji i kastracji w zaktadach leczniczych dla zwierzqt na wniosek wtascicieli 

zwierzqt, 



.. 

4) 	 dziatania zmierzajqce do identyfikacji psow na teren ie gminy, m.in. promowanie 

znakowania zwierzqt ,jako skutecznej metody zapobiegania utraty zwierz~cia, ktora 

umozliwia w przypadku zagini~cia szybkie ustalenie jego wtasciciela, 

5) poszukiwanie wtasciciela dla bezdomnych zwierzqt. 


Rozdziat 5 


§ 6.1. Zapewnienie bezpieczenstwa mieszkancom gminy. 

Natozenie obowiqzkow na osoby utrzymujqce zwierz~ta domowe , wynikajqcych 

z Uchwaty Rady Gminy Kazanow 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku na terenie Gminy 

Kazanow. 

Rozdziat 6 

§ 7.1. Edukacja mieszkancow Gminy Kazanow w zakresie humanitarnego traktowania 

zwierz~t. 

Wojt Gminy Kazanow w ramach Programu prowadzi we wspotpracy organizacjami 

pozarzqdowymi, z radnymi gminy, z nauczycielami w szkotach -placowkach oswiatowych 

i przedszkolach , aktywem srodowiskowym, na spotkaniach z mieszkancami gminy, dziatania 

edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i wtasciwej opieki nad zwierz~tami, ich 

humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czopowania , 

a takze adopcji zwierzqt bezdomnych. 

Rozdziat 7 

Finansowanie programu 

§ 8.1. Srodki finansowe na realizacj~ zadan wynikajqcych z Programu w kwocie 2.000,00 zt. 

zabezpieczone Sq budzecie Gminy Kazanow. 

§ 8.2. Srodki finansowe wydatkowane b~dq zlecane na swiadczenia ustug i dostaw ,zgodnie 

z ustawq z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 , poz. 

759 ze zm.) lub wedtug Zarzqdzenia Nr 9/2015 Wojta gminy Kazanow z dnia 02.02 .2015r. w 

sprawie regulaminu udzielenia zamowien pUblicznych , ktorych wartosc nie przekracza 

wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30000 EURO. 

/' 
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