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DRUK NR ........
...
UCHWALA nr .............. .1...•..........12014
RADY MIASTA MARK!
z dnia ............... 2014 roku
w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzf(tami bezdomnymi oraz
przeciwdzialania bezdomnosci zwierz~t na terenie gminy Marki w 2014 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(tekstjednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 z pozniejszymi zmianami) oraz art. lla ustawy zdnia 21
sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzqt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z pozn. zmianami) Rada Miasta Marki uchwala, co nastf(puje:

§1
Uchwala si{( program opieki nad zwierz{(tami bezdomnymi oraz przeciwdzialania bezdomnosci
zwierzqt na terenie gminy Marki w 2014 roku, stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly.
§2

Traci moc uchwala Nr XXXVIIII29312013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie
wprowadzenia Programu opieki nad zwierz{(tami bezdomnymi oraz przeciwdzialania beZdomnosci
zwierzllt na terenie gminy Marki.
§3

Wykonanie Uchwaly powierza si{( Burmistrzowi Miasta Marki.
§4

Uchwala wchodzi w Zycie z dniemjej podj{(cia.

Krzysztof Kurzeja

rajJq;;

UZASADN I EN I E
Aktem prawnym regulujetcym post((powanie ze zwierz((tami bezdomnymi jest ustawa z dnia
21 sierpnia 1997 r.

0

ochronie zwierz<lt (tekst jednolity ·Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z poin.

zmianami) . Zgodnie z art. 11a, ww. ustawy Rada Gminy musi do 31 marca kazdego roku w drodze
uchwaly przyjete program zapobiegajetcy bezdomnosci zwierzett obejmujetcy w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezdomnym zwierz((tom miejsca w schronisku dla zwierzett;
2) opiek(( nad wolno zyjetcymi kotami, w tym ich dokannianie;
3) odlawianie bezdomnych zwierzett;
4) obligatoryjnet sterylizacj(( alba kastracj(( zwierzett w schroniskach dla zwierzett;
5) poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzett;
6) usypianie slepych miotow;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzett gospodarskich;
8) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen
drogowych z udzialem zwierzett.

Zgodnie z art. 11a pkt 5 w/w ustawy program musi zawierae wskazania wysokosci srodkow
przeznaczonych najego realizacj(( oraz sposob ich wydatkowania.

Zapobieganie bezdomnosci zwierzett, polegae b((dzie na zmniejszeniu populacji kotow
psow poprzez ich kontrolowanet sterylizacj(( i kastracj((.

Miasto borykaj'tc sif( z duza ilosci'l zwierzaJ bezdomnych musi zapobiega6 nieograniczonemu
rozrodowi w/w zwierzett. Urzetd Miasta Marki zamierza nadal zapewniae opiek(( lekarskoweterynaryjnet oraz w szczegolnych przypadkach rowniez zywieniowet bezdomnym psom lub kotom
oraz innym bezdomnym zwierz((tom.
Powyzsze rna na celu zlagodzenie ucietzliwosci zwiq..zanych z bytowaniem bezpanskich
zwierzett na terenie miasta Marki. Popraw(( warunkow bezpieczenstwa mieszkancow i stanu
sanitamo-epidemiologicznego, w tym przypadku, poprzez sprawowanie kontroli nad rozrodem
bezdomnych zwierzett. Pozwoli to na ograniczenie ilosci oraz zmniejszenie populacji porzuconych
zwierzett.
Ilose zabiegow wymienionych w uchwale b((dzie limitowana wysokosci et srodkow
przeznaczonych w budzecie na realizacj(( niniejszego programu w danym roku.

-projekt-

Zalqczl1ik do uchwaly
I1r ....... :.................... ....... ..
Z

Rady Miasta Marki
dl1ia ........ .. .. .... 2014 roJ..:u

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZF;;TAMI BEZDOMNYMI ORAZ
PRZECIWDZIALANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZ1\T NA TERENIE MIASTA MARK!
W2014 ROKU

Program rna zastosowanie do
adrninistracyjnych rniasta Marki.

§1
zwierz'lt bezdomnych,

przebywaj'lcych ' w

granicach

§2

Cele Prograrnu:
1)
zapewnienie opieki bezdomnyrn zwierz{(torn z terenu rniasta, w szczeg6lnosci poprzez:
a)
poszukiwanie wlascicieli dla bezdornnych zwierz'lt,
b)
popularyzacj{( i wprowadzanie rnechanizrn6w zach{(caj'lcych do dokonywania adopcji
zwierz'lt,
c)
odlawianie i urnieszczanie w schronisku dla zwierz'lt,
d)
zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych
z udzialern zwierz'lt,
e)
obligatoryjn'l sterylizacj{( lub kastracj{( zwierz'lt bezdomnych w schronisku dla zwierz'lt,
f)
dokarmianie kot6w wolno Zyj'lcych,
2)
zmniejszanie populacji zwierz'lt bezdomnych w szczeg6lnosci poprzez:
a)
propagowanie zabieg6w sterylizacji, kastracji ps6w i kot6w,
b)
wprowadzanie rnechanizm6w finansowych zach{(caj'lcych do wykonywania sterylizacji
lub kastracji ps6w i kot6w,
c)
dopuszczenie rnozliwosci usypiania tzw. "slepych rniot6w" kot6w i szczeni'lt ps6w,
wykonywanego przez lekarza weterynarii, w przypadku, gdy posiadacz sarnicy
z rnlodymi nie jest w stanie zapewni6 utrzymania nowo narodzonych zwierz'lt oraz nie
jest w stanie zapewni6 nowo narodzonyrn zwierz{(torn nowych opiekun6w,
d)
edukacj{( rnieszkanc6w rniasta w zakresie zasad traktowania zwierz'lt oraz obowi'lzk6w
wlascicieli wobec zwierz'lt dornowych.

1.

2.
3.

§3
Rada Miasta Marki uchwalaj'lc coroczny budzet, b{(dzie zapewnia6 srodki finansowe na
realizacj{( zadan gminy zwi'lzanych z przeciwdzialaniern bezdomnosci zwierz'lt, w tyrn na
realizacj{( prograrnu opieki nad zwierz{(tami bezdomnyrni oraz przeciwdzialania bezdomnosci .
zwierz'lt na terenie rniasta Marki.
Nadz6r nad realizacj'lProgramu sprawuje Burmistrz Miasta Marki.
Funkcj{( koordynatora dzialan podejrnowanych w ramach programu pelni naczelnik wydzialu
wlasciwego do spraw ochrony srodowiska.

§4
Wydzial wlasciwy do spraw ochrony srodowiska Urz{(du Miasta Marki realizuje zadania w zakresie
przeciwdzialania bezdomnosci zwierz'lt i opieki we wsp61pracy z:
1)
podmiotern, z kt6ryrn rniasto Marki zawrze urnow{( na odlawianie bezdomnych zwierz'lt
i transport ich do schroniska, lekarzarni weterynarii, 0 kt6ryrn rnowa w § 5, 6
2)
policj'l, do zadan kt6rej naleZy egzekwowanie przestrzegania przepis6w ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku 0 ochronie zwierz'lt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 856
z p6zniejszyrni zrnianarni),
1

3)
4)
5)

zainteresowanymi organizacjami spolecznymi, ktorych statutowym celem dzialania jest
ochrona zwierzett,
osobami fizycznymi,
podmiotami prowadzetcymi schroniska dla zwierzett.
§5

1.

2.
3.

4.

Miasto Marki wylania zgodnie z ustawet z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tekstjednolity Dz. U. z 2013 roku,poz. 907 z pozniejszymi zmianami)podmiot .
. prowadzetcy schronisko dla zwierzett, z ktorym zawierana jest umowa na odlawianie
i przyj((cie bezdornnych zwierzett odlowionych na terenie miasta Marki.
W uzasadnionych przypadkach usluga w zakresie odlawiania i transportu zwierzett
bezdornnych moze stanowie przedmiot odr((bnej umowy z innym podmiotem.
Po wylonieniu podmiotu, 0 ktorym mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta Marki podaje do
publicznej wiadomosci adres schroniska dla zwierzett, w ktorym umieszcza sit( zwierz((ta
odlowione z terenu miasta Marki.
Umowa, 0 ktorej mowa w ust. 1, musi okreslae zasady obligatoryjnej sterylizacji, kastracji
i znakowania zwierzett umieszczanych w schronisku dla zwierzett.
§6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Miasto Marki zgodnie z ustawet z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z pozniejszymi zmianami) wylania zaklad
leczniczy dla zwierzett, z ktorym zawierana jest umowa na swiadczenie uslug
weterynaryjnych, w tym zabiegow kastracji lub sterylizacji zwierzett bezdornnych,
znakowania, opiek(( pooperacyjnet oraz opiek(( weterynaryjnet w przypadkach zdarzen
drogowych z udzialem zwierzett.
lezeli jest to ekonomicznie uzasadnione, dopuszcza si(( zawarcie odr((bnej umowy z lekarzem
weterynarii lub zakladem leczniczym dla zwierzett czynnym calodobowo w celu zapewnienia
opieki w naglych przypadkach, w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy.
Calodobowa opieka weterynaryjna, w przypadkach zdarzen drogowych z udzialem zwierzett,
realizowanajest przez podmiot, z ktorym miasto Marki zawado umOW(( na swiadczenie uslug
weterynaryjnych, a w przypadku zdarzen, ktore wymagajet obj((cia natychmiastowet opieket
weterynaryjnet w czasie wolnym od pracy (w nocy i w dni swietteczne) przez Calodobowet
Klinik(( Weterynaryjnet przy ul. Zamiejskiej 28 w Warszawie lub inny podmiot swiadczetcy
uslugi weterynaryjne calodobowo, na podstawie zawartej umowy lub jednorazowego
zlecenia.
W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach, jezeli nie stanowi to zagrozenia dla zdrowia
i Zycia zwierz((cia, leczenie rozpocz((te w Calodobowej Klinice Weterynaryjnej przy
ul. Zamiejskiej 28 w Warszawie moze bye kontynuowane przez inny zaklad leczniczy dla
zwierzett lub lekarza weterynarii.
Transport zwierzett rannych w zdarzeniach drogowych jest realizowany przez podmiot,
z ktorym miasto Marki zawado umow(( na odlawianie i transport zwierzett lub przez
organizacje spoleczne, ktorych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzett.
Transport zwierzett rannych w zdarzeniach drogowych moze bye realizowany przez lekarza
weterynarii.

§7
1.

2.

Odlawianie zwierzett bezdornnych na terenie miasta Marki rna charakter staly, realizowane
jest na zgloszenia weryfikowane przez pracownikow Wydzialu Monitoringu, Zarzetdzania
Kryzysowego i Obronnosci.
Odlawianie zwierzett bezdornnych moze bye prowadzone przez:
a)
podmiot, z ktorym miasto Marki zawrze umow(( na wylapywanie zwierzett bezdornnych,
b)
lekarzy weterynarii, w przypadkach osobnikow nieagresywnych, wymagajetcych obj((cia
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3.

4.

5.
6.

7.

opieka,. weterynaryjna,..
W przypadku wylapania zwierzf(cia przez podmiot, 0 kt6rym mowa.w ust. 2 lit a), zostajeono
'nlezwlocznie przewiezione do schroniska dla zwierza,.t, 0 ile miasto niewskazalo miejsca,
o kt6rym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 rozporza,.dzenia z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie
zasad i warunk6w wylapywania bezdomnych zwierza,.t (Dz. U. z 1998 roku, Nr116, poz 753 z
p6zniejszymi zmianami ).
Zdj~cie zwierzf(cia i opis zawieraja,.cy_w szczeg6lnosci plee, wielkose, szacunkowy wiek,
miejsce odlowienia i inne cechy lub okolicznosci ulatwiaja,.ce znalezienie wlasciciela, musza,.
zostae przeslane przez podmiot, 0 kt6rym mowa w ust. 2 lit a), na adres elektronicznej poczty
wskazany w umowie na swiadczenie uslug w zakresie wylapywania bezdornnych zwierza,.t.
Zdjf(cia i opis musza,. bye opublikowane ria stronie intemetowej Urzf(du Miasta Marki lub na
stronie, do kt6rej odnosnik znajduje sif( na stronie Urzf(du Miasta Marki.
W przypadku wylapania zwierzf(cia przez osobf(, 0 kt6rej mowa w ust. 2 lit b), informacje,
o kt6rych mowa w ust. 4, zostaja,. przeslane na adres Urzf(du Miasta Marki przez lekarza
weterynarii.
Odlowione zwierzf(ta przed przewiezieniem do schroniska musza,. bye sprawdzone pod ka,.tem
- ich oznakowania, w tym oznakowania elektronicznego.

§8
Poszukiwanie wlascicieli dla bezdornnych zwierza,.t odbywa sif( przez:
1)
powierzenie tego zadania podmiotowi prowadza,.cemu schronisko dla zwierza,.t, z kt6rym
miasto Marki zawado umowf( na przyjf(cie bezdornnych zwierza,.t,
2)
publikacjf( zdjf(e i opisu odlowionych zwierza,.t na stronie intemetowej Urzf(du Miasta Marki
lub na stronie, do kt6rej odnosnik znajduje sif( na stronie Urzf(du Miasta Marki,
3)
innymi sposobami, w szczeg6lnosci poprzez wsp6lpracf( z zainteresowanymi organizacjami
spolecznymi, kt6rych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierza,.t lub osobami
fizycznymi.
§9
Miasto Marki zapewnia miejsce dla zwierza,.t gospodarskich odebranych czasowo ich wlascicielowi
na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Marki zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy 0 ochronie zwierza,.t,
w gospodarstwie rolnym Pani Anny Martyniuk polozonym przy ul. Sowinskiego 12 w Markach.

1.

2.

1.
2.
3.

§ 10
W ramach zapobiegania bezdornnosci zwierza,.t miasto moze finansowae w calosci lub
w cZf(sci zabiegi usypiania slepych miot6w i zabiegi sterylizacji zwierza,.t domowych
naleza,.cych do wlascicieli mieszkaja,.cych na terenie miasta.
W calosci finansowane przez miasto sa,. zabiegi usypiania slepych miot6w zwierza,.t
bezdornnych.
§11
Miasto promuje adopcje zwierza,.t bezdornnych poprzez finansowanie zabieg6w sterylizacji
lub kastracji, obowia,.zkowych szczepien i znakowania zwierza,.t bezdornnych.
Oddanie zwierzf(cia nowemu wlascicielowi pod stala,. opiekf( moze nasta,.pie po okresie 15 dni
od jego znalezienia lub odlowienia.
Zwierzf( bezdornne bf(da,.ce pod opieka,. miasta, przed oddaniem do adopcji, musi bye
oznakowane.

§ 12
Opieka nad wolno ±Yja,.cymi kotami realizowanajest poprzez:
1)
ustalenia miejsc, w kt6rych przebywaja,.koty wolno zyja,.ce,
2)
zapewnienie dokarmiania wolno zyja,.cych kot6w poprzez zakup
3

wydawanie karmy

zarejestrowanym spolecznym opiekunom kot6w wolno zyj'lcych: .
a) wydawanie karmy opiekunom kot6w wolno zyj'lcych odbywa si~ indywidualnie po podpisaniu
protokolu przekazania kanny
b) dokarmianie wolno iyj'lcych kot6w odbywasi~ w okresie jesienno - zimowym;
3)
przeprowadzanie zabieg6w sterylizacji i kastracji kot6w bezpanskich, jako
najskuteczniejszych metod ograniczania bezdomnosci.
§13
Na realizacj~ zadan okreslonych w niniejszym Programie Miasto Marki przeznacza w 2014 roku
kwot~ w wysokosci 120.000 zlotych.
§ 14
Program moze bye aktualizowany w przypadku stwierdzenia nowych zagrozen na terenie miasta
Marki lub w przypadku pozyskania dodatkowych srodk6w finansowych na realizacj~ Programu.
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