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RADA MJA
Kona tane in -J o ni a
UCHWAŁA NR 552/VI/43/2014
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwała, co
następuje:
1. Przyjmuje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Konstanein-Jeziorna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 552/VI/43/2014
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 26 marca 2014 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie
gminy Konstancin-Jeziorna
1. Celami programu

są:

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), w związku
z art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U z 2012 r. poz. 391)
2) zapobieganie bezdonmości zwierząt.

C

2. 1. Wykonawcą programu jest Gmina Konstancin-Jeziorna przy współpracy z organizacjami
społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt.
2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna we współpracy ze Strażą Miejską
oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
3. 1. Ze względu na brak schroniska dla zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna jak również
całego powiatu piaseczyńskiego, Gmina Kon stanem-Jeziorna zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom
poprzez:
1) zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do świadczenia usług w zakresie opieki weterynaryjnej
z firmą Eko-Art, z siedzibą w miejscowości Odrowąż ul. Ogrodowa 15, 26-220 Stąporków, który
zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt:
a) zapewni zwierzętom opiekę do czasu adopcji lub przekazania do schroniska, o którym mowa w 5,
b) zapewni całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
2) zapewnienie możliwości dokarmiania wolno żyjących kotów w okresie długotrwałych mrozów
i utrzymywania się pokrywy śnieżnej poprzez współpracę z jednostkami pomocniczymi gminy,
przede wszystkim z Zarządami Osiedli, które wskażą miejsca występowania wolno żyjących kotów,
miejsca, gdzie mogą one znaleźć schronienie w czasie silnych mrozów oraz osoby, którym można
przekazać karmę dla zwierząt.
2. Jako gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich według przynależności
gatunkowej zwierzęcia Gmina Konstancin-Jeziorna wskazuje Firmę Eko-Art, z siedzibą w miejscowośc
i
Odrowąż ul. Ogrodowa 15, 26-220 Stąporków.
4. Obowiązki Straży Miejskiej związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami:
1) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń o zwierzętach bezdomnych przebywających na terenie
gminy,
zagrożeniu ze strony bezdomnych zwierząt, oraz o wypadkach i kolizjach drogowych z
udziałem
zwierząt bezdomnych.
2) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń o ślepych miotach zwierząt bezdomnych,
3) zlecanie podmiotowi, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt I dalszego postępowania po przeprowadz
eniu
weryfikacji zgłoszenia.

id: DA088”7? i -0E9 1 -49C3-99D0-BF3OFC888F7E. Uchwalony

Strona 1

4) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń dotyczących znęcania się nad zwierzętarni lub o przypadkach
porzucenia zwierząt gospodarskich i domowych.
5) w przypadku odnalezienia
z obowiązującymi przepisami.

właściciela

zwierzęcia

prowadzenie

postępowania

zgodnie

5. 1. Zwierzęta odłowione z terenu gminy Koristancin-Jeziorna docelowo będą umieszczane
w schronisku dla zwierząt „Cztery Łapy” w Ruskiej Wsi 19-300 Ełk, prowadzonym przez Firmę
Usługowo Handlową „EKO-AR” Danuta Kowalewska z siedzibą w Ełku, ul. Wojska Polskiego 76/13.
—

2. Przekazane przez Gminę Konstancin-Jeziorna do schroniska bezdomne zwierzęta będą poddane
obowiązkowej sterylizacji lub kastracji, jednak nie wcześniej, niż po upływie 31 dni od umieszczenia
w schronisku.
6 1. Na terenie gminy Konstane in-Jeziorna wprowadza się stałe wyłapywanie bezdomnych
zwierząt,
2. Interwencja podejmowana jest na zlecenie Straży Miejskiej przez podmiot uprawniony do
świadczenia usług w zakresie opieki weterynaryjnej, z którym gmina ma podpisaną umowę, o którym
mowa w 3 ust. 1 pkt 1.

C

3. Interwencja, o której mowa w ust. 2 dotyczy w pierwszej kolejności zwierząt agresywnych,
z wypadku, chorych lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi.
4. Warunki wyłapywania. pobytu i transportu zwierząt będą zgodne z ustawą o ochronie zwierząt.
5. Gmina prowadzi rejestr odłowionych zwierząt.
7. Poszukiwanie właścicieli dla wyłapanych bezdomnych zwierząt realizowane jest przez Gminę
poprzez:
1) prowadzenie akcji adopcyjnej dla zwierząt wyłapanych z terenu gminy, między innymi poprzez
informowanie o możliwości adopcji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy,
2) współpracę z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt,
3) współpracę z podmiotem realizującym umowę, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1.
8. 1. Zwierzę może być uśmiercone wyłącznie na zasadach wskazanych w ustawie o ochronie
zwierząt.
2. Fakt i przyczynę uśpienia zwierzęcia odnotowuje się w ewidencji prowadzonej na zlecenie Gminy
przez podmiot, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1, świadczący usługi dla Gminy na podstawie umowy.
3. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych wykonywane jest przez podmiot, o którym mowa
w 3 ust. 1 pkt 1.
9. 1. Celem zapobiegania bezdomności zwierząt wprowadza się możliwość znakowania psów
(czipowania), których właściciele zamieszkują na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
2. Na wniosek właściciela zwierzę może zostać oznakowane z chwilą ukończenia 12-tego tygodnia
życia.
3. Zwierzę może być oznakowane bezpłatnie w ramach akcji prowadzonej przez Gminę Konstancin
Jeziorna w lecznicach weterynaryjnych, z którymi Gmina ma podpisaną umowę.
4. Wykaz lecznic, o których mowa w ust. 3 jest publikowany na stronie internetowej Urzędu
Miasta
i Gminy.
w

5. Każdy pies odłowiony na zlecenie Straży Miejskiej Konstancina-Jeziorny przez podmiot wskazany
3 ust. 1 pkt 1 jest znakowany bezpośrednio po odłowieniu.

10. I. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Konstancin
Jeziorna.

d: DA088”7”7 -0E9 l-49C3-99D0-BF3OFC8S8F”7E. Uchwalony

Strona 2

-

2. W roku 2014 na realizację niniejszego Programu przeznaczono następujące środki:
łapanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt 250 000,00 zł,
-

-

-

-

-

usługi z zakresu znakowania psów z terenu gminy

—

czipowanie

—

zakup czipów identyfikacyjnych do znakowania i rejestracji psów
zakup karmy dla dziko żyjących kotów 50000 zł.

20 000,00 zł,
—

usługi w zakresie utrzymania porzuconych zwierząt gospodarskich

2 500,00 zł

—

2 000,00 zł.

C
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 552/VI/43/2014 Rady Miejskiej Konstacina-Jeziorny z dnia 26.03.2014 r.
w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
Celem niniejszej uchwały jest realizacja przepisów ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia
1997 r., mieszczących się w obrębie zadań własnych, wykonywanych na podstawie art. 11 ust.
1 ustawy o ochronie zwierząt. Zapisy zawarte w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomuości zwierząt mają na celu przede wszystkim zmniejszenie liczby bezdomnych
zwierząt, jakie rokrocznie pojawiają się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Wprowadzony tu
obowiązek znakowania psów ułatwi odnalezienie właściciela w przypadku odłowienia psa jako
bezdomnego. Podkreślić należy, że owe dodatkowe działania, ciążące na Gminie, zgodne są
z ogólnymi postulatami. Wsparcie osób dokarmiających dziko żyjące koty służy poszerzeniu
humanitarnej ochrony zwierząt i skierowaniu dostępnych środków na jak najbardziej efektywną
i wydajną walkę z bezdomnością zwierząt. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia jednostek
pomocniczych zarządów osiedli pozwoli zapobiegać patologii (dokarmianie kotów nie może służyć
jako źródło dochodu) i konfliktom związanym z udostępnianiem zwierzętom schronienia podczas
silnych mrozów. Umowa z gospodarstwem rolnym zostanie zawarta w celu zapewnienia opieki
porzuconemu lub maltretowanemu zwierzęciu gospodarskiemu. Wybór gospodarstwa zależny jest od
gatunku zwierzęcia gospodarskiego, jakiemu będzie trzeba zapewnić schronienie. Istotny nacisk
położono również na kwestię zaangażowania mieszkańców gminy we współpracę z organizacjami
i instytucjami zajmującymi się problemami bezdomności zwierząt. Tylko zmiany w świadomości
mieszkańców tworzących społeczność mogą doprowadzić do sukcesu w zakresie znaczącej redukcji
liczby zwierząt porzuconych i bezdomnych. Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”, w zakresie zgodnym
z zapisem ustawy o ochronie zwierząt, przedstawiono do konsultacji. Projekt przedstawiono
następującym podmiotom:
—

-

Koło Łowieckie „Mirków”
Woj skowe Koło Łowieckie „Szarak”
Koło Łowieckie „Chojnów”
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Pogotowie dla Zwierząt w Trzciance
Fundacja św. Franciszka „Pomóż zwierzętom naszym małym braciom”
„Przytut psa”
-

Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt

Viya

Fundacja „Ostatnia Szansa”
Fundacja Lex Nowa
W dniu 24 lutego 2014 roku wpłynęło pismo zawierające opinię Fundacji Ochrony Zwierząt
i
Srodowiska „Lex Nova”. Towarzystwo zgłosiło zastrzeżenia do programu w zakresie zastosowanych
w
programie rozwiązań dotyczących sposobu wskazania gospodarstwa rolnego, schroniska, podmiotu
sprawującego opiekę nad zwierzętami.
W dniu 05 marca 2014 roku wpłynęło pismo zawierające opinię Fundacji Międzynarodowy
Ruch na
Rzecz Zwierząt
Viya. Towarzystwo negatywnie zaopiniowało program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
Uwagi
dotyczą schroniska wskazanego w uchwale, podmiotu sprawującego opiekę nad
zwierzętami oraz
gospodarstwa rolnego. Wszystkie zastrzeżenia zostały odrzucone. Firma,,Eko-Art” Artur
Banaszewski
-
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spełniała wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz
907 z póź. zm. )„ oraz SIWZ i była najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert. Wyżej
wymieniony wykonawca spełnia minimalne warunki przestrzenne i niezbędne wyposażenie miejsca
utrzymywania psów, posada umowę ze schroniskiem do którego zwierzęta będą oddawane oraz ma
zatrudnionego lekarza weterynarii na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
Pozostałe podmioty nie wypowiedziały sic w sprawie.
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