Elektronicznie podpisany przez:
Robert Krajewski
dnia 11 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR XVI/165/2020
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 11a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2045
oraz z 2019 r. poz. 1123) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski
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Załącznik do uchwały Nr XVI/165/2020
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 11 marca 2020 r.

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 rok
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma zastosowanie
do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz
zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych miasta Ostrów Mazowiecka.
§ 2.
Celem Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka jest:
1) odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Ostrów Mazowiecka;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z ich
udziałem oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia niezbędna
jest pomoc lekarsko-weterynaryjna;
6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
7) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego;
8) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli
wobec zwierząt domowych.
§ 3.
Rada Miasta uchwalając coroczny budżet będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację
zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.
Rozdział 2.
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt
§ 4.
Zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Ostrów
Mazowiecka realizowane będzie poprzez:
1) umowę zawartą pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska – spółka cywilna, Radysy 13, 12-230 Biała
Piska, zarejestrowanym przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz spełniającego przepisy
weterynaryjne na wyłapywanie, transport i przyjęcie do schroniska zwierząt bezdomnych;
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2) przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych o zwierzętach, które zostały porzucone przez człowieka i nie ma
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało
w dowolnej formie (telefonicznie, mailem, pisemnie);
§ 5.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowana będzie poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) zapewnienie ich dokarmiania oraz zapewnianie im wody pitnej w miejscach ich przebywania;
3) prowadzeniu sterylizacji i kastracji w celu ograniczania ich populacji.
§ 6.
Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) obowiązkową sterylizację lub kastrację bezdomnych zwierząt wykonywaną przez lekarza weterynarii,
z którym schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach ma zawartą umowę na tego typu zabiegi;
2) refundowanie w 100 % zabiegów weterynaryjnych dla właścicieli zwierząt domowych zamieszkujących
teren miasta Ostrów Mazowiecka, polegających na czipowaniu, sterylizacji lub kastracji zwierząt oraz
usypianiu ślepych miotów, które będą wykonywane przez lekarzy weterynarii:
a) Piotra Sołowińskiego przy ul. Chopina 18,
b) Justynę Żebrowską przy ul. Armii Krajowej 1,
c) Karolinę Jęczeń przy ul. Jana Kilińskiego 2/4,
d) Arkadiusza Oniszka i Romana Szarafińskiego przy ul. K. Piłata 19.
§ 7.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przy współpracy ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 1 oraz przy współpracy
z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a w przypadku
zwierząt gospodarskich poszukiwanie ich właścicieli realizowane będzie przy współpracy z właściwym
terytorialnie powiatowym lekarzem weterynarii.
§ 8.
Zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z ich
udziałem oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia niezbędna jest
pomoc lekarsko-weterynaryjna realizowane będzie przez lekarza weterynarii Antoniego Sołowińskiego,
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Antoni Sołowiński 07300 Ostrów Mazowiecka, ul. Chopina 18, na podstawie zawartej z nim umowy.
§ 9.
1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka wskazuje
gospodarstwo rolne w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Złotych Kłosów 16.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy
Miastem Ostrów Mazowiecka, a właścicielem gospodarstwa rolnego.
§ 10.
Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Ostrów Mazowiecka realizowana będzie
przez:
1) egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt, określonych
przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
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2) egzekwowanie, we współpracy z inspekcją weterynaryjną oraz Policją, obowiązku wykonania corocznego
szczepienia psów przeciw wściekliźnie.
§ 11.
W ramach edukacji w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań:
1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;
2) uświadamianie właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia.
Rozdział 3.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu
§ 12.
1. Na realizację zadań w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w 2020 r. Miasto Ostrów Mazowiecka przeznacza w budżecie środki w wysokości
153.000,00 zł.
2. Środki, o których mowa w ust. 1 planuje się wydatkować w następujący sposób:
1) odławianie, transport i przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt – 51.000,00 zł;
2) wykonywanie zabiegów weterynaryjnych, polegających na czipowaniu, sterylizacji lub kastracji zwierząt
domowych i usypianiu ślepych miotów – 78.000,00 zł;
3) opieka nad wolno żyjącymi kotami (dokarmianie) – 1.000,00 zł;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej – 23.000,00 zł;
3. Środki, o których mowa w ust. 1 będą wydatkowane poprzez zlecenia świadczenia usługi zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski
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