Uchwała Nr LIII/43/2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

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, 645 i 1318) oraz art. 11a ust. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856), Rada Miasta uchwala,
co następuje:
§1. Uchwala się „Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie
Świętokrzyskiego.

uchwały

powierza

się

Prezydentowi

Miasta

Ostrowca

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.
§4. Uchwała obowiązuje w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
dr Waldemar Kacuga

Załącznik do uchwały Nr LIII/43/2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 18 marca 2014r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1. Działania Gminy w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności zwierząt
domowych polegają na realizacji następujących celów:
1) zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
oraz wprowadzeniu mechanizmów zachęcających mieszkańców do dokonywania
adopcji zwierząt;
2) zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy ze strony zagrożeń powodowanych
przez bezdomne zwierzęta poprzez konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa;
3) zmniejszeniu niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt bezdomnych poprzez
sterylizację psów i kotów w schronisku;
4) edukacji i upowszechnianiu wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania
bezdomności zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
§2. Funkcję koordynatora działań zmierzających do ograniczenia bezdomności zwierząt pełni
Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§3. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą:
1) Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii;
2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt, schronisko dla zwierząt, lecznica weterynaryjna, Zakład Usług
Miejskich – samorządowy zakład budżetowy z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim;
3) Straż Miejska oraz Policja poprzez egzekwowanie wobec właścicieli zwierząt
obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie zwierząt, ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział II
Realizacja założonych celów
§4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom polegać będzie na:
1) odławianiu bezdomnych zwierząt, które prowadzone będzie na zlecenie Gminy przez
przeszkolonych pracowników Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
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w sposób humanitarny, nie stwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz
nie zadający im bólu i cierpienia. Odławianie bezdomnych zwierząt, będzie
dokonywane za pomocą specjalistycznego, przeznaczonego do tego celu sprzętu
to jest: pętle, widły zaporowe, chwytaki siatkowe, klatki do umieszczenia złapanych
zwierząt, ubranie ochronne dla rakarza;
2) prowadzeniu szczegółowej ewidencji zgłoszeń oraz kontroli ich realizacji przez
wyznaczonego do tego pracownika referatu zieleni i ochrony przeciwpowodziowej
WIK w godzinach pracy Urzędu Miasta, zaś po godzinach pracy i w dni świąteczne
przez funkcjonariusza Straży Miejskiej pełniącego służbę dyżurną;
3) tworzeniu i prowadzeniu rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących oraz
udzielaniu opiekunom pomocy w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w celu
ograniczenia i kontroli populacji tych zwierząt. Ważnym aspektem tych działań są
zabiegi sterylizacji lub kastracji i usypiania ślepych miotów na koszt Gminy
(do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku).
4) sprawowaniu opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, przy
współpracy ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących oraz Zakładem Usług
Miejskich. Gmina będzie realizowała zadanie poprzez zakup i wydawanie karmy
społecznym opiekunom (karmicielom) kotów. Dokarmianie odbywać się będzie
za zgodą i w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na której
zwierzęta przebywają.
§5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Odłowione z terenu Gminy bezdomne zwierzęta zostaną umieszczone w schronisku dla
bezdomnych zwierząt, spełniającym określone wymogi, wyłonionym w drodze przetargu
nieograniczonego, z którym Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ma podpisaną stosowną umowę.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt będzie wypełniać zadania zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy o ochronie zwierząt, to jest:
1) przyjmowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenów Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski, dostarczonym interwencyjnie t.j. zabranych z miejsc
publicznych bezdomnych psów i kotów zagrażających bezpieczeństwu ludzi, w tym
także bezdomnych zwierząt, które pokąsały człowieka;
2) opieka nad przyjętymi zwierzętami zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie
Schroniska;
3) obligatoryjne wykonywanie sterylizacji lub kastracji każdego przyjętego
do schroniska zwierzęcia;
4) podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienia mu
odebrania zwierzęcia ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez właściciela
kosztów pobytu w schronisku (warunek wydania zwierzęcia).
5) przekazywanie zwierząt do adopcji i prowadzenie akcji promujących adopcję
zwierząt bezdomnych;
6) prowadzenie rejestru zwierząt przyjętych do schroniska i przeznaczonych do adopcji,
w sposób umożliwiający ich identyfikację, co najmniej w zakresie określonym
w § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca
2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dla zwierząt ( Dz.U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657);
7) zwierzęta bezdomne umieszczane będą w schronisku dla zwierząt prowadzonym
przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z o. o. z siedzibą w Janiku
ul. Borowska 1, 27 – 415 Kunów, na podstawie zawartej umowy z Gminą Ostrowiec
Świętokrzyski.
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§6. Zapewnienie opieki weterynaryjnej.
1. Zwierzęta, które w momencie odłowienia wymagają natychmiastowej opieki
weterynaryjnej przewożone są do zakładu leczniczego, wyłonionego w trybie ustawy –
Prawo zamówień publicznych, którego zakres usług obejmuje:
1) sprawdzenie zwierzęcia czytnikiem w celu wykrycia elektronicznego oznakowania
oraz sprawdzenia czy zwierzę posiada inne trwałe oznakowanie np. tatuaż;
2) przeprowadzenie badań ogólnego stanu zdrowia zwierząt;
3) obserwację zwierząt w kierunku wścieklizny;
4) zapewnienie pobytu i utrzymania zwierząt w czasie ich obserwacji lub leczenia;
5) uśmiercanie bezdomnych zwierząt w koniecznych, prawnie uzasadnionych
przypadkach, ze wskazań lekarskich;
6) usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów;
7) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji / kastracji kotów wolno żyjących.
2. Lecznica weterynaryjna, z którą Gmina ma podpisaną stosowną umowę świadczy
całodobową gotowość do opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt. Zwierzęta chore, lub potrącone przez pojazdy mechaniczne,
wymagające natychmiastowej opieki weterynaryjnej w pierwszej kolejności przewożone
są przez Zakład Usług Miejskich do lecznicy weterynaryjnej. Przyjmowanie zgłoszeń oraz
kontrola ich realizacji prowadzona jest przez wyznaczonego do tego pracownika referatu
zieleni i ochrony przeciwpowodziowej WIK w godzinach pracy Urzędu Miasta, zaś po
godzinach pracy i w dni świąteczne przez funkcjonariusza Straży Miejskiej pełniącego
służbę dyżurną.
3. W przypadku ustalenia właściciela złapanego zwierzęcia, wszystkimi kosztami związanymi
z odłowieniem, transportem i zapewnieniem należytej opieki obciążony zostanie
dotychczasowy właściciel zwierzęcia.
4. Opiekę weterynaryjną, o której mowa w ust. 1 i 2 wykonywać będzie Lecznica
Weterynaryjna lek. wet. Andrzeja Zdyba i lek. wet. Stanisława Mroczka prowadzona
w formie spółki cywilnej z siedzibą w Szewnie ul. Langiewicza 50, 27 – 400 Ostrowiec
Świętokrzyski na podstawie zawartej umowy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski.
§7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt polegać będzie na:
1) zainstalowaniu tablic ogłoszeń w najczęściej uczęszczanych miejscach na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, na których mieszkańcy będą mogli umieszczać
informację o zagubionych i znalezionych zwierzętach;
2) utworzeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta zakładki z informacjami
dotyczącymi zwierząt odłowionych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wraz
z podaniem adresu schroniska, do którego zwierzęta zostają przewożone.
§8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich.
Zwierzę gospodarskie traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie
zwierząt na podstawie decyzji Prezydenta Miasta zostanie czasowo odebrane właścicielowi
i przekazane gospodarstwu rolnemu Pani Grażyny Bąk, ul. Dąbrówki 13, 27 – 400 Ostrowiec
Świętokrzyski, z którą gmina ma podpisane stosowne porozumienie. Kosztami transportu,
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utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia zostanie obciążony jego dotychczasowy
właściciel lub opiekun. Wskazanemu gospodarstwu rolnemu przekazane zostanie również
zwierzę w przypadku tymczasowej utraty właściciela (choroba, wypadek) bądź trwałej utraty
właściciela (śmierć), kiedy zarówno w jednym jak i drugim przypadku nie będzie możliwe
przekazanie zwierzęcia członkom rodziny właściciela lub innym osobom (spadkobiercom),
które mogłyby przejąć opiekę nad zwierzęciem.
§9. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy polegać będzie na:
1. Egzekwowaniu od osób utrzymujących zwierzęta domowe obowiązków wynikających
z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
2. Prowadzeniu rejestru psów będących własnością mieszkańców Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski.
3. Prowadzeniu rejestru psów bezdomnych odłowionych z terenu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski.
4. Natychmiastowemu odłowieniu zwierząt w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
ze względu na uzasadnione zagrożenie ze strony zwierzęcia.
§10. Zmniejszenie niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt.

1. Prowadzenie działań edukacyjnych (prelekcje w przedszkolach i szkołach) w zakresie
opieki nad zwierzętami, humanitarnego traktowania zwierząt oraz propagowanie
zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt.
2. Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku.
3. Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.
1) Gmina pokrywa całkowity koszt sterylizacji lub kastracji wolno żyjących
bezdomnych kotów przebywających na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski;
2) zabiegi sterylizacji lub kastracji wykonywane będą na terenie Lecznicy
weterynaryjnej, z którą Gmina zawarła stosowną umowę na świadczenie usług
weterynaryjnych;
3) bezdomne koty będą na zlecenie Gminy odławiane i przewożone
do Lecznicy weterynaryjnej w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub
kastracji;
4) po przeprowadzeniu zabiegu i wymaganej rekonwalescencji koty będą
znakowane (tatuaż uszny lub nacięcie ucha wysterylizowanego lub
wykastrowanego kota) i wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego
pochwycenia;
5) na warunkach określonych w umowie z Lecznicą weterynaryjną Gmina
pokrywa 100 % kosztów zabiegu na podstawie rachunku wystawionego przez
Lecznicę.
4. W celu ograniczenia przyrostu populacji zwierząt domowych Gmina pokrywa
całkowite koszty uśpienia ślepych miotów psów i kotów bezdomnych.
1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie ślepe mioty;
2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w powyższym punkcie przeprowadza
wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie
usług w tym zakresie;
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3) Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane powyżej,
zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
§11. Edukacja i upowszechnianie wiedzy w zakresie metod zapobiegania bezdomności.
1. Wspieranie nauczycieli w szkołach i przedszkolach w zakresie ustawowego
obowiązku wdrażania problematyki ochrony zwierząt, do programu kształcenia
ogólnego i propagowanie zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem
zwierząt domowych i hodowlanych, standardów opieki nad nimi oraz obowiązków
osób utrzymujących zwierzęta domowe.
2. Propagowanie sterylizacji lub kastracji zwierząt, jako najskuteczniejszej metody walki
z nadpopulacją zwierząt niechcianych.
3. Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie adopcji, humanitarnego traktowania zwierząt
oraz obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe poprzez artykuły
w gazetach, akcje prowadzone za pośrednictwem lokalnych mediów oraz
rozpropagowanie ulotek i plakatów na terenie miasta.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,
Ostrowieckie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Animals”), z Powiatowym
Lekarzem Weterynarii, a także wszystkimi osobami, które wyrażają chęć podjęcia
działań zmierzających do poprawy bytowania zwierząt.

Rozdział III
Źródła finansowania realizacji programu
§12. Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać
w nim środki finansowe na realizację zadań Gminy w związku z realizacją Programu.
§13. Finansowanie przez Gminę zadań realizowanych w ramach niniejszego Programu
w danym roku kalendarzowym, realizowane będzie w ramach niezbędnych środków
przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§14. Wprowadzenie przez Gminę mechanizmu przeciwdziałania bezdomności zwierząt
poprzez trwałe znakowanie mikroczipem będzie możliwie z chwilą ustawowego
uregulowania w zakresie elektronicznego znakowania wybranych gatunków zwierząt
(czipowanie) oraz stworzenia jednolitego, obowiązującego w całym kraju systemu
identyfikacji zwierząt i ich właścicieli.
§15. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przewiduje w roku następnym wprowadzenie opłat
od posiadania psa. Pozyskane dzięki temu środki finansowe, umożliwiają zastosowanie
na szerszą skalę mechanizmu przeciwdziałania bezdomności zwierząt poprzez trwałe
znakowanie mikroczipem (z zastrz. §14) oraz przeprowadzenie zabiegów kastracji
i sterylizacji zwierząt.
§16. Na realizację zadań wynikających z Programu Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
przeznacza środki finansowe w wysokości 193 900,00 zł, z czego w 2014 roku
zabezpieczono środki finansowe w wysokości 145 400,00 zł, a w pierwszym kwartale
2015 roku środki finansowe w wysokości 48 500,00 zł, płatne z budżetu na 2015 rok.
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§17. Sposób wydatkowania środków, o których mowa w §16, przedstawia poniższa
tabela:

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Nazwa zadania

Wyłapywanie
i transport
bezdomnych zwierząt
do schroniska i
lecznicy
weterynaryjnej
Przyjęcie
i zapewnienie opieki
bezdomnym
zwierzętom
Sterylizacja
i kastracja
bezdomnych zwierząt
Poszukiwanie
właścicieli dla
bezdomnych zwierząt
Zapewnienie
całodobowej opieki
weterynaryjnej
Usypianie ślepych
miotów
Zabiegi kastracji
i sterylizacji kotów
wolno żyjących

Środki finansowe (zł)

Jednostka
realizująca

Sposób wydatkowania
2014

I kwartał
2015

zlecenie usług na mocy zawartego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Zakład Usług
Ostrowca Świętokrzyskiego
Miejskich w sprawie wyłapywania
samorządowy
i transportu bezdomnych zwierząt
zakład budżetowy
na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

30 000

10 000

Schronisko dla
zwierząt

zlecenie usługi na mocy umowy nr
UM/27-W/UB/13/WIK/1/2014
z Zakładem Unieszkodliwiania
Odpadów Janik - świadczenie
usług i dostaw, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.)

86 400

28 800

Lecznica
Weterynaryjna

zlecenie usługi na mocy umowy nr
UM/688-W/UB/256/WIK/40/2013
z Lecznicą Weterynaryjną w
Szewnie - świadczenie usług
i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.)

22 500

7 500

6 000

2 000

-

-

500

200

zlecenie usługi zakupu karmy dla
kotów wolno żyjących na mocy
Zakład Usług
zawartego Zarządzenia Prezydenta
Miejskich Miasta Ostrowca
samorządowy
Świętokrzyskiego w sprawie
zakład budżetowy opieki nad ptactwem i zwierzętami
dziko żyjącymi na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Dokarmianie kotów
Gmina Ostrowiec
wolno żyjących
Porozumienia z wolontariuszami
Świętokrzyski
w zakresie sprawowania opieki
przy współudziale
nad wolno żyjącymi kotami
wolontariuszy
zgodnie z ustawą z dnia 24
Ostrowieckiego
kwietnia 2003 r. o działalności
Stowarzyszenia
pożytku publicznego i
Przyjaciół
wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
Zwierząt
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
"Animals"
Przyjęcie i opieka nad
Gospodarstwo
Porozumienie w sprawie przyjęcia
zwierzętami
rolne Pani
i zapewnienia opieki zwierzętom
gospodarskimi
Grażyny Bąk
gospodarskim
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta
dr Waldemar Kacuga

