
UCHWAŁ,Ą N r 74/X/2015
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnid 24 czerwco 2015r.

w sprowie: uchwolenio ,,Pro9romU opieki nod zwierzęłomi bezdomnymi oroz zopobiegonio
bezdomności zwierzqt no terenie Gminy Miosio Sierpc no rok 20i 5''

No podslowie oń. l8 ust. 2 pki ]5 Ustowy Z dnio B morco lg9O r. o
{tekst jedn. Dz' |J. 20]3 paz. 594 z późn ' zm.) oroz ort. 1 1o uslowy z
o ochronie zvviezqł (tekst jedn' Dz. U. 2a13 poz. 85ó z późn. zm.)
Uchwolo. co noslępuje:

somozqdzie gminnym
dnio 21 sierpnio 1997 r.

Rodo Miejsko Sierpco

s r.
Payjqc ,'Progrom opieki nod zwiezętomi bezdomnymi oroz Zopobiegonio bezdomności
zwieząl no terenie Gminy Miosto Sierpc no rok 20]5'', słonowiqcy zołqcżnik do uchwoły.

s2.
Wykononie uchwoły powiezo się Burmistzowi Miosto Sierpc.

s3.
Troci moc uchwoło Nr 43lvIl/20l5 Rody Miejskiej sierpco z dnią 25.O3.2Ol5r. w sprowie
uchwoIenio ,'Progromu opieki nod zwiezęiomi bezdomnymi oroz zopobiegonio
bezdomności avteząl no terenie Gminy Miosto Sierpc no rok 20l5'''

s4.
l . Uchwoło podlego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwo Mozowieckiego'
2. Uchwoło wchodzi w życie z dniem pod]ęcio



Zołqcznik
do Uchwoły N 74/x/2o15
Rody Miejskiej Sierpco
z dnio 24.0ó.2015r.

Rozdzioł l
Poslonowienio ogólne

s 1.

Progromem opieki nod zwiezętomi bezdomnymi oroz zopobiegonio bezdomności zwierzqt
no terenie Gminy Miosto sierpco sq objęte zwieaęto bezdomne i koty wolnoĄjqce,
pzebywojqce w gronicoch odminisirocyjnych Gminy Miosto Sierpc.

s2.
|]ekroć w Progromie jest mowo o:

l) Ustowie _ naleŻy pzez to rozumieć ustowę z dnio 2l sierpnio 1997 r. a ochronie
zvviezql (teksl jednolity Dz.U. 2al3 poz. 85ó).

2) Mieście - no|eży pzez to rozumieć Gminę Miosto Slerpc reolizujqcq określone
zodonio z zokresu ochrony lwierzqt noleżqce do zodoń gminy.

3) Gminie - należy pzez to rozumieć Gminę Miosto Sierpc
4) Zwiezęioch bezdomnych _ noleŻy przez lo rozumieć Zvvierzęto domowe lub

gospodorskie, które uclekły, zobłqkoły się |ub zostoły porzucone pzez człowieko,
o nie mo możliwości ustolenio ich włościcielo lub innej osoby, pod które'i opiekq
trwole dotqd pozostowoły.

5) Włościcielu _ no|eży przez to rozumieć osobę będqcq mieszkońcem Sierpc,
posiodojqcq zwiezę Jub 

^Njerzęla, 
o których mowo w Progromie.

ó) opiekunie _ noleży pzez to rozum]eć procowniko Uzędu Miejskiego, kióro sprowuje
nodzór i opiekę nod zwiezęciem iub ałierzęlomi no terenie m. Sierpco.

Z) Schronisku _ no|eży pŻez la rozumieć schronisko, które jes1 przeznoczone do opieki
nod zwiezętomi domowymi spełniojqce worunki określone w ustowie z dnio
l l morco 2a04 r. o ochronie zdrowio z:uiezql oroz zwo|czoniu chorób zokoźnych
zvvieząl (Dz' U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z pożn' zm.), z którym Gmino Miosto Sierpc
mo podpisonq Z Prz edsiębiorsiwem Usług Komunolnych ',sp. z o'o.'' . u|. Gosikowsko
83,0ó-100 C'echo^ow

8) Progrom - noleży pzez ło rozumieć ,'Progrorn opieki nod alvieaętomi bezdomnymi
oroz zopobiegonio bezdomności zwiezqt no ierenie Gminy Miosto Sierpco''.

9) Gospodorsiwo rolne - no|eży pzez to rozumieć Gospodorstwo rolne w Sierpcu, pzy
u]' No.utowiczo ó4

]0) Lecznico - Gob;net Vei-Portner ul. Konstyłucji 3go Mojo 4Oo. z którq Gmino mo
podpisonq Urnowę no świodczenie usług w zokresie:
o) cołodobowej opieki weterynoryjnej w paypodku zdazeń drogowych
bJ sterylizocji i kosirocji |ub usypionio ślepych z:wiezqt, o lokże zobiegów sonitornych

i innych oroz pokrycio kosztów czosu niezbędnego pzetzymywonio zwiezęcio
po zobiegu.

Proorom opieki nod zwierzetomi bezdomnymi
oroz zopobieoonio bezdomności zwierzql no lerenie Gminv Miosto Sierpc

no rok 20'15
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Rozdzioł ll
Cele i zodonio progromu

l. celem Progromu jesi zopewni"niu 3Ji.ri nod zwiezęiomi bezdomnymi, oroz
zopobiegonie bezdomności z:wiezql no terenie Gminy.

2. Zodoniem Progromu jest:
1 O) zopewnienie bezdomnym zwieaętom miejsco w Schron jsku,

1 l)sprowowonie opieki nod kotomi wolno żyjqcymi (slerylizocjo/kostrocjo, dokormionie
oroz leczenie weterynoryjne, w pzypodku zwiezqł chorych lub ronnych),

1 2) odłowionie bezdomnych zwiezqt,
13) obligotoryjno sterylizocjo i kostrocjo zwiezqt w Schronisku,
14) poszukiwonie włościcieli d1o bezdomnych zwiezqt,
l5) usypionie ślepych miolów,
1 ó) wskozywonie gospodorstwo rolnego w celu zopewnienio miejsco dlo zwiezql

gospodorskich,
1Z) zopewnienie cołodobowe.j opieki weierynoryjnej w pzypodkoch zdozeń drogowych Z

udziołem zuiezqt,
1 8) edukocjo mieszkońców w zokresie opieki nod zwiezętomi

s4.
Reolizocję dziołoń w zokresie paeciwdziołonio bezdomnoś ci ałiezqt prowodzq pzy
wzojemnej współprocy:

1J Towozyslwo opieki nod Zwiezęfomi W Polsce _ Koło w Płocku, poprzez ochronę
mvienql, we współprocy z orgonomi lnspekcji Weterynoryjnej isomozqdem lekorsko -
weterynoryjnym,

2) Schronisko, poprzez ob|igotory'|ne pzeprowodzenie zobiegów sterylizocji i kostrocji
zwiezqt pzyjęiych do Schronisko,

3) Plocówki oświolowe, paprzez oktywne uczestniczenie w dziołonioch informocyjnych
i edukocyjnych mieszkońców,

4) Stroż Mie'jsko w Sierpcu,
5J Wydzioł Sprow Społecznych i Komunolnych Uzędu Miejskiego w Sierpcu, paprzez

wydowonie skierowoń do Iecznicy no zobiegi siery|izocJi i kosirocji zwiiezqt
bezdomnych i kotów wolno zyjqcych z ierenu Miosto,

ó) Gospodorsfwo ro|ne, które pzyjmuje i zopewnio opiekę bezdomnym zwieaę'fom
gospodorskim z lerenu wyznoczonego odministrocyjnymi gronicomi Gminy

7) Lecznico w zokresie cołodobowej opieki we1erynoryjnej dlo zwiezql bezdomnych w
prŻypodku zdazeń drogowych zoistniołych no ierenie Gminy oioz w pzypodku
skierowonio, w zokresie sterylizocji i kosirocji z:wiezqt bezdomnych i kotów
woInożyjqcych.

Rozdzioł ll
Formy przeciwdziołonio bezdomności zwierzqł

s5.
Zopobiegonie bezdomności zwiezql no terenie Gminy polego no:

i) zmniejszoniu populocji bezdomnych z'uiezqł i kotów wo|nozyjqcych popŻez
s'ery|izocję IUb kostroc;e,

2) dokonywoniu w uzosodnionych pzypodkoch usypionio ślepych bezdomnych
zwiezql i kotów wo]noży]qcych,



3) edUkocji mieszkońców miosto Sierpco w zokresie ksztołtowonio prowidłowychpostow i zochowoń w s1osunku do zwiezqt oroz w zokresie obowiqzków
spoczywojqcych no włościcieloch i opiekunoch zwiezq1,
poszukiwoniu cilo zwiezqt nowych włościcieli paprzez ogłoszenio no stronoch
internetowych Uaędu Miejskiego Sierpco, orgonlzocji społećznych oro, ,.ńónuto
dlo zwiezqi.

3.

t.
só.

Miosio pokrywo cołkowity kosz1 sterylizoc.ji, kostrocji (wraz zpodoniem niezbędnych
leków weterynoryjnych) lub usypionio ślepych bezdomnych twiezql.
Sierylizocję, kostrocję lub uśpienio ślepych bezdomnych nviezqt dokonuje:
l) Lecznico _ w odniesieniu do zlłiezqt, które zostoły do niej skierowone pŻez Wydzioł

sprow społecznych i Komuno|nych Uaędu Miejskiego w Sierpcu lub kłóre wymogojq
tego w zwiqzku z doznonymi obrożenio wskuteii zdorzenio drogowego

2) Schronisko po okresie kworontonny
Miosto pokrywo Lecznicy koszl zobiegów sonitornych, jok odroboczonie i odpchlenie
oroz koszt czosu niezbędnego pzetzymywonio zwiezęcio po zobiegu o * szc.ególnychpzypodkoch koszi wykononio innych zobiegów lekorsło - weterynoryjnych.

s7.
Pobyt bezdomnym zwiezętom zopewnio:

I I I a^-^;^^I I Lve.r |u\,/.

o) do której procownicy Zokłodu Gospodorki Komunolne.j i Mieszkoniowej Sp. z o.o.,no podstowie zowortego z Gminq porozumienio, dosiorczojq odłówione noierenie Gminy bezdomne zwiezęto.
b) któro w pzypodku zdozenio drogowego no lerenie Gminy z udziołem

bezdomnego zwiezęcio zopewnio cołodobowq opiekę weterynoryjnq.
2) Schronisko _ do klórego trofiojq zwiezęto:

o) ktore w trokcie pobytu w Lecznicy nie zno|ozły włościcielo,
b) ktorych zochowonie w Lecznicy stwozo zogrożenie dlo icio lub zdrowio ludzi.

4)

2.

2.

L

se.
Wysokość środków finonsowych us1olono no rok 20l5 wynosi ok. 8Z.OOO,OOZł brutto.

s8.
odłowioniu podlegojq zwiezęto bezdomne i go'podorskie, ktore uciekły, zobłqkoły sięlub zostoły pozucone pzez człowieko, o nie mo możliwości ustolenio *łośai.i"lo lub
innej osoby. pod ktÓrej opiekq trwoie dotqd pozos1owoły'
odłowionie bezdomnych zwiezql z ierenu Gminy reolizu.je Zokłod GospodorkiKomuno|nej i Mjeszkoniowej Sp. z o.o., który no podstowie zowortego Z Gminqporozumienio podejmuje czynność odłowionio w zwiqzku ze zgłoszenień w Wydzio|e
Sprow Społecznych iKomuno|nych Uaędu Miejskiego w sierpcu- konieczności zobronio
bezdomnego zwiezęcio,
odłowione zwieaęto gospodorskie podlegojq pzewiezieniu do gospodorstwo rolnego.
odłowione zvviezęto bezdomne sq dosiorczone do Lecznicy.W pzypodkoch odłowienio bezpońskich zr^iiezqt no z|ecenie Miosto decyzjo
o dokononiu sierylizocji czy kostrocji o tokże uśpienio ślepych zwiezql pooą.o*ono
będzie no podstowie opinii wydonej pzez Lecznicę.

3.
4.
5.
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Rozdzioł |ll
Dziołonio edukocyjne

s 10.

W ce|u edUkocji ekó|ogicznej w zokresie ochrony zwiezql plonuje się reoiizoc'ję
nostępujqcych zodoń:

1) zochęcenie nouczycie]i w szkołoch i pzedszko|och no łerenie M]osto do włqczenio
do treści progromowych zogodnień zwiqzonych z humonitornym troktowoniem
z:wiezqt, oroz ich prowidłowo opiekq,

2) współproco z orgonizocji pozozqdowymi, ]ekozem weterynorii no temoi
humonitornego troktowonio xwiezql, opieki i prowidłowego zochowonio się
w stosunku do obcego zwiezęcio, jok również obowiqzków spoczywojqcych no
włościcie|och i opiekunoch zwiezqł,

3) prowodzeniu komponii odopcji w celu znolezienio nowych domów dlo bezdomnych
psów i kotów - poszukiwoniu nowych domów dlo ałiezqt i pzekozywoniu do
odopcji osobom zointeresowonym ich posiodoniem, zdolnym zopewnić im noleżyie
worunki bytowe |popzez ogłoszenie no toblicoch ogłoszeń i stronie internetowe.j
gminy).

"RlBvęP'sffŁ:"


