Uchwała Nr XXXVIII / 354 / 2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 i z 2016 r. poz. 1605) Rada Miasta
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na obszarze Miasta Ząbki, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik
do uchwały.
§2
Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki – wydatki dział 900,
rozdział 90013, § 4300 i 4210.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i obowiązuje do dnia uchwalenia nowego Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, jednak nie dłużej niż
do dnia 31 marca 2018 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/354/2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 15lutego 2017 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
obszarze Miasta Ząbki
Cel Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
obszarze Miasta Ząbki
1. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
obszarze Miasta Ząbki, zwanego dalej „Programem”, jest:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt jest realizowane poprzez
umieszczenie bezdomnych zwierząt domowych w nadzorowanym przez Inspekcję Weterynaryjną
schronisku, prowadzonym przez organizację społeczną, na podstawie stosownej umowy
podpisanej przez Miasto Ząbki z podmiotem odławiającym bezdomne zwierzęta i posiadającym
umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt na przyjęcie
bezdomnych, odłowionych zwierząt z terenu Miasta Ząbki.
3. Odłowione zwierzęta przewozi się do Schroniska dla Zwierząt w Boguszycach Małych 25 koło
Rawy Mazowieckiej.
4. Burmistrz Miasta Ząbki podaje do publicznej wiadomości adres schroniska, w którym umieszcza
się zwierzęta po odłowieniu.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) pomoc w dokarmianiu wolno żyjących kotów poprzez przekazanie karmy zainteresowanym
osobom opiekującym się tymi zwierzętami, w celu umieszczenia jej w miejscach przebywania
kotów;
3) zapobieganie bezdomności wolno żyjących kotów poprzez ich sterylizację lub kastrację,
przeprowadzaną wyłącznie przez lekarzy weterynarii;
4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom wolno żyjącym poprzez udzielenie pomocy
lekarsko-weterynaryjnej.
Odławianie bezdomnych zwierząt
6. Na obszarze Miasta Ząbki odławianie bezdomnych zwierząt przeprowadza się stale, na zgłoszenie
weryfikowane przez Straż Miejską w Ząbkach.
7. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których
nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas
pozostawały, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu
ludzi.

8. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane jest przez podmioty posiadające stosowne
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na
obszarze Miasta Ząbki. Odławianie przeprowadza się, nie powodując zagrożenia zdrowia i życia
ludzi i zwierząt oraz zapewniając pomoc weterynaryjną.
9. Odławianie bezdomnych zwierząt jest prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia
zwierząt, a także nie zadaje im cierpienia.
10. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkami transportu przystosowanymi do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, zgodnie z wymaganiami określonymi w
odrębnych przepisach.
11. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt realizowane jest przez następujący podmiot: Hanna
Leszek, prowadząca działalność pn. „OAZA” Hanna Leszek z siedzibą Łojki 395/1, 07-130 Łochów.
Burmistrz Miasta Ząbki podaje do publicznej wiadomości adres tego podmiotu.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
12. W schronisku dla zwierząt przeprowadza się obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt, na
zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko.
13. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
14. Zabiegom, o których mowa w ust. 13, nie podlegają zwierzęta w okresie 15 dni od dnia ich
umieszczenia w schronisku dla zwierząt, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub
opiekuna.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
15. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się poprzez:
1) powierzenie tego zadania podmiotowi odławiającemu bezdomne zwierzęta z obszaru Miasta
Ząbki oraz prowadzącemu schronisko dla zwierząt, w którym umieszczane są po odłowieniu
bezdomne zwierzęta z obszaru Miasta Ząbki;
2) informowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki o możliwości otrzymania na
własność lub pod opiekę zwierząt bezdomnych, przy czym przed oddaniem zwierzęcia pod
opiekę na stałe umożliwia się pokrycie przez Miasto Ząbki kosztów sterylizacji lub kastracji oraz
szczepienia przeciwko wściekliźnie bezdomnych zwierząt.
Usypianie ślepych miotów
16. Usypianie ślepych miotów może następować wyłącznie przez lekarza weterynarii, przy czym
wymagane jest humanitarne postępowanie ze zwierzęciem. Zwierzę usypiane musi być traktowane
do ostatniej chwili życia tak, aby oszczędzić mu zbędnych cierpień.
17. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
podmiot zajmujący się zbieraniem i transportem martwych zwierząt do utylizacji.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
18. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, wskazuje się gospodarstwo rolne
znajdujące się pod adresem: Sulejów, Trakt Napoleoński 13, z właścicielem którego zostanie
zawarta stosowna umowa w razie wystąpienia konieczności zapewnienia opieki bezdomnemu
zwierzęciu gospodarskiemu lub w przypadkach przekazania zwierząt gospodarskich.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
19.Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
zapewnia Całodobowa Klinika Weterynaryjna mieszcząca się w Warszawie w dzielnicy Targówek,
ul. Zamiejska 28, czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu, lub każda inna całodobowa klinika
weterynaryjna położona możliwie blisko od miejsca zdarzenia.
20.Odławianie i transport rannych zwierząt z przypadków zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowany jest przez podmioty, którym Burmistrz Miasta Ząbki powierza odławianie i transport
bezdomnych zwierząt, lub przez organizacje społeczne i stowarzyszenia, których statutowym
celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.
21.Dane kontaktowe podmiotów, organizacji społecznych lub stowarzyszeń, o których mowa w ust. 20,
Burmistrz Miasta Ząbki podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Ząbki oraz
udostępnia w siedzibie Straży Miejskiej w Ząbkach.
Wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz
sposób wydatkowania tych środków.
22.Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki – wydatki dział 900, rozdział
90013, § 4300 i 4210. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu
wynosi 175 000,00 zł.
23.Środki finansowe określone w ust. 22 przeznacza się na realizację następujących działań:
1) 129 500,00 zł - na działania, o których mowa w ust. 2, 6, 10, 12 i 16;
2) 14 040,00 zł - na działania, o których mowa w ust. 5 pkt 3 oraz ust. 15 pkt 2;
3) 5 000,00 zł - na działania, o których mowa w ust. 5 pkt 2;
4) 26 460,00 zł - na działania, o których mowa w ust. 5 pkt 4 oraz ust. 19 i 20.
24. Wydatkowanie środków, o których mowa w ust. 22, odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi
potrzebami, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów
oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, z
zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.

