UCHWAŁA NR XXVII/211/2020
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie
gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 i1815) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 i 1123) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego
Krzysztof Kuchta
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Załącznik
Rady

do

Miejskiej

uchwały

Nr

Tomaszowa

XXVII/211/2020
Mazowieckiego

z dnia 27 kwietnia 2020 r.
"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020"
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:
a) obligatoryjne sterylizacje albo kastracje bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku dla
bezdomnych zwierząt,
b) obligatoryjne trwałe znakowanie za pomocą elektronicznego identyfikatora (tzw. chipa) bezdomnych
zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim,
c) przeprowadzenie akcji sterylizacji albo kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie
miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
d) przeprowadzenie akcji trwałego znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (tzw. chipa) psów
i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Tomaszowa Mazowieckiego;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) podejmowanie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym propagujących Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta;
7) usypianie ślepych miotów;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
10) współpracę z organizacjami społecznymi
przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt;

zajmującymi

się

problemem

ochrony

zwierząt

oraz

11) wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania
tych środków.
Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 2. 1. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w Schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kępa 3, zwanego w dalszej części Schroniskiem.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, realizuje gminna jednostka budżetowa - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 119, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
3. Schronisko ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć wszystkie bezdomne zwierzęta z terenu miasta Tomaszowa
Mazowieckiego.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 3. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, które przebywają na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego jest
realizowana poprzez przekazywanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) tych zwierząt.
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2. Przekazywanie karmy odbywać się będzie w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie
Mazowieckim przy ul. Kępa 3.
§ 4. 1. W ramach opieki nad wolno żyjącymi kotami, które przebywają na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego, mogą być przeprowadzane akcje sterylizacji i kastracji, których celem jest ograniczenie populacji
tych zwierząt.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1 będą przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym
regulaminie.
Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ma charakter stały.
2. Realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 powierza się Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim, jako prowadzącemu Schronisko.
3. Zwierzęta bezdomne, odłowione z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego winny być niezwłocznie
umieszczone w Schronisku.
4. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 realizowane jest całodobowo 7 dni w tygodniu.
5. Zgłoszenia odnośnie występowania zwierząt bezdomnych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego są
przyjmowane:
1) w godzinach od 6.00 do 22.00 od poniedziałku do soboty przez Straż Miejską w Tomaszowie Mazowieckim
pod numerem telefonu 986;
2) całodobowo przez
lub 798-781-565.

schronisko

dla

bezdomnych

zwierząt

pod

numerem

(44)

724 61

83

Rozdział 5.
Zapobieganie bezdomności zwierząt
§ 6. 1. W ramach działań zapobiegających bezdomności zwierząt przewiduje się obligatoryjną sterylizację albo
kastrację zwierząt przebywających w Schronisku, a także ich trwałe znakowanie za pomocą elektronicznego
identyfikatora (tzw. chipa), przed przekazaniem zwierząt do adopcji. Zabiegom tym nie będą poddawane zwierzęta
w odniesieniu do których istnieją przeciwwskazania ze względu na wiek lub innych względów medycznych.
2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1, wykonywane są przez lekarza weterynarii na podstawie umowy zawartej
z Gminą-Miasto Tomaszów Mazowiecki – Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
§ 7. 1. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt mogą być przeprowadzane akcje:
1) sterylizacji albo kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego;
2) trwałego znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa) psów i kotów, których właściciele
zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego;
3) sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
2. Akcje,
o których
w odrębnym regulaminie.

mowa

w ust. 1 będą

przeprowadzane

zgodnie

z zasadami

określonymi

§ 8. Dane o trwale oznakowanych zwierzętach są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SafeAnimal, zrzeszonej w European Pet Network lub do bazy prowadzonej pod adresem www.cbdzoe.pl.
Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 9. 1. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki aktywnie wspiera oraz propaguje adopcję zwierząt poprzez:
1) przeprowadzanie sesji zdjęciowych wyłapanych zwierząt oraz umieszczanie zdjęć zwierząt przeznaczonych do
adopcji w Internecie, na portalach społecznościowych oraz w lokalnych mediach,
2) współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie adopcji zwierząt,
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Rozdział 7.
Edukacja społeczeństwa
§ 10. 1. W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym:
1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania
oraz postępowania ze zwierzętami,
2) organizacja szkoleń, konferencji, pogadanek,
3) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów jako środka zapobiegania bezdomności, a także zwiększenia
zdrowia psów i kotów,
4) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych,
5) propagowanie programu znakowania psów i kotów (czipowanie),
6) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu zwierząt
domowych, a w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł,
7) prowadzenie stron www. oraz stron na portalach społecznościowych w zakresie przeciwdziałania bezdomności
oraz wykonywanie sesji zdjęciowych.
Rozdział 8.
Usypianie ślepych miotów
§ 11. 1. Usypianie ślepych miotów z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego powierza się Zarządowi Dróg
i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, prowadzącym Schronisko.
2. W Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim nieodpłatnie przyjmowane są ślepe
mioty z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w celu ich uśpienia. Zabiegi usypiania ślepych miotów będą
wykonywane przez lekarza weterynarii, który sprawuje opiekę weterynaryjną nad zwierzętami przebywającymi
w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim.
Rozdział 9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 12. Gospodarstwo rolne, w którym zapewnione zostaną miejsca dla zwierząt gospodarskich to gospodarstwo
pana Dominika Szwemberga, w imieniu którego z mocy udzielonego pełnomocnictwa działania podejmuje Pan
Konstanty Krzysztof Szwemberg pod adresem Ciebłowice Małe 39/41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
Rozdział 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
§ 13. 1. Zapewnienie
całodobowej
opieki
weterynaryjnej
w przypadku
zdarzeń
drogowych
z udziałem zwierząt domowych powierza się Centrum Weterynaryjnemu KO-VET Komola Oganiaczyk Sp. j.,
z siedzibą przy ul. Browarnej 11/13 lok. 5 w Tomaszowie Mazowieckim.
2. Zgłoszenia odnośnie występowania zwierząt poszkodowanych w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie
miasta Tomaszowa Mazowieckiego są przyjmowane w godzinach od 6.00 do 22.00 od poniedziałku do soboty
przez Straż Miejską w Tomaszowie Mazowieckim pod numerem telefonu 986 oraz całodobowo przez schronisko
dla bezdomnych zwierząt pod numerem (44) 724 61 83 lub 798-781-565.
Rozdział 11.
Współpraca z organizacjami społecznymi zajmującymi się problemem ochrony zwierząt oraz
przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt
§ 14. 1. Gmina-Miasto podejmuje współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest
ochrona zwierząt oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
2. Współpraca obejmuje w szczególności:
1) kontrolę warunków bytowania zwierząt,
2) podejmowanie działań prewencyjnych,
3) edukację mieszkańców w zakresie prawidłowego traktowania zwierząt,
4) propagowanie adopcji,
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5) przeprowadzanie wizyt przedadopcyjnych,
6) współpracę z zakresu działań zmniejszających liczbę bezdomnych zwierząt oraz propagowanie akcji bezpłatnej
sterylizacji i znakowania suk i kotek właścicielskich.
Rozdział 12.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
§ 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 są zabezpieczone
w budżecie Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2020 i obejmują następujący sposób ich
wydatkowania:
1) na
prowadzenie
Schroniska
1 012 540,00 zł, w tym:

dla

bezdomnych

zwierząt

w Tomaszowie

Mazowieckim

–

a) obsługa weterynaryjna zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kępa
3 w Tomaszowie Mazowieckim sterylizację – 74 280,00 zł,
b) całodobowa opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta Tomaszowa
Mazowieckiego – 63 900,00 zł,
c) sterylizacja lub kastracja zwierząt pochodzących
w Tomaszowie Mazowieckim – 41 350,00 zł.

ze

schroniska

dla

bezdomnych

zwierząt

2) na „Akcję sterylizacji suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego” w wysokości 30 000,00 zł,
3) opieka
nad
bezdomnymi
z terenu miasta – 2 000,00 zł.

i odebranymi

Id: 2BF6D853-AAF9-466C-80B4-42703A8905F4. Podpisany

w wyniku

interwencji

zwierzętami

gospodarskimi

Strona 4

