
                                                                                                                  
UCHWAŁA Nr V/31/19

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2019r.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 11a
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r. poz. 122), Rada
Miasta  Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności  zwierząt  na  terenie  Miasta  Rawa  Mazowiecka  w  2019  roku  w  brzmieniu
określonym w załączniku do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska



Załącznik do  uchwały Nr V/31/19
                                                                                   Rady Miasta Rawa Mazowiecka
                                                                                   z dnia 28 lutego 2019 roku      

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2019r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

                                                          
§ 1.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na  terenie  Miasta  Rawa  Mazowiecka  w  2019r.  ma  zastosowanie  do  wszystkich
bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów
przebywających w administracyjnych granicach Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 2.

Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Urzędzie –  należy  przez  to  rozumieć  Urząd Miasta  w Rawie  Mazowieckiej,  przy

pomocy którego Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wykonuje zadania;
2) Schronisku – należy przez to rozumieć Hotel dla  Zwierząt  i  Ptactwa Domowego,

Longin Siemiński z siedzibą w Wojtyszkach 18, 98-277 Brąszewice;
3) Gabinecie  Weterynaryjnym –  należy  przez  to  rozumieć  Gabinet  Weterynaryjny

Katarzyna Oktabiańczuk przy ul. Miłej nr 3 w Rawie Mazowieckiej;
4) ustawie –  należy  przez  to  rozumieć  ustawę z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  ochronie

zwierząt;
5) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w

ustawie;
6) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa 

w ustawie;
7) kotach wolno żyjących (dzikich) – należy przez to rozumieć koty nie udomowione,

żyjące w warunkach niezależnych od człowieka;
8) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Miasta  Rawa  Mazowiecka  
w 2019r.

§ 3.

Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 4.



 Realizatorami Programu są:
1) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka;
2) Schronisko;
3) Straż Miejska;
4) Gabinet Weterynaryjny.

Rozdział 2.
Cele i zadania Programu

§ 5.

1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

2. Zadania Programu to:
1) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w Schronisku;
2) opieka weterynaryjna dla zwierząt znajdujących się w Schronisku;
3) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w Schronisku;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów;
6) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
7) zapewnienie opieki  weterynaryjnej  w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt;
8) sterylizacja  lub kastracja  psów i  kotów należących do mieszkańców miasta  Rawa

Mazowiecka;
9) wskazanie  gospodarstwa  rolnego  w  celu  zapewnienia  miejsca  dla  zwierząt

gospodarskich.
3. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-5 może zostać powierzona podmiotowi

prowadzącemu Schronisko.

Rozdział 3.
Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku

                                                                  
§ 6.

1. Miasto  Rawa  Mazowiecka  zapewnia  opiekę  bezdomnym  zwierzętom  poprzez
utrzymywanie zwierząt w Schronisku.

2. Zwierzęta nowoprzybyłe poddawane są kwarantannie, na co najmniej 14 dni.
3. Zwierzęta  chore  lub  ranne  poddawane  są  niezwłocznie  leczeniu  w  Gabinecie

Weterynaryjnym lub Schronisku.
4. Zwierzęta  bezdomne  przewiezione  do  Schroniska  są  trwale  znakowane  poprzez

wszczepienie  elektronicznych  identyfikatorów  wprowadzanych  do  bazy  danych,  na
potrzeby późniejszej identyfikacji oraz postępowania adopcyjnego.

5. Szczegółowy sposób postępowania określają wewnętrzne procedury Schroniska.

 Rozdział 4.
Opieka nad kotami wolno żyjącymi

                                                              
§ 7.



1. Sprawowaniem opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Rawa Mazowiecka
zajmuje się Pani Teresa Podmanicka - opiekun społeczny. 

2. Opieka, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności dokarmianie tych zwierząt w
okresie jesienno-zimowym i wiosennym. Zakup karmy dla kotów finansowany jest  ze
środków w budżecie przeznaczonych na realizację tego zadania.

Rozdział 5.
Odławianie zwierząt bezdomnych

§ 8.

1. Odławianie  bezdomnych  zwierząt  z  terenu Miasta  Rawa Mazowiecka  prowadzi  firma
Hotel  dla  Zwierząt  i  Ptactwa  Domowego  Longin  Siemiński,  Gabinet  Weterynaryjny,
Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą w Wojtyszkach
18,  98-277  Brąszewice  w  okresie  trwania   umowy  zawartej  z  Miastem  tj.  od  dnia
01.01.2019r. do 31.12.2019r.

2. Dopuszcza się odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka przez
inne organizacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

3. Odławianiu  podlegają  zwierzęta  bezdomne,  domowe  i  gospodarskie,  które  uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia
właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

4. Odłowione zwierzęta trafiają niezwłocznie do Schroniska, gdzie poddawane są leczeniu,
obserwacji weterynaryjnej i kwalifikacji do adopcji.

5. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa.

Rozdział 6.
Sterylizacja lub kastracja zwierząt w Schronisku

     
§ 9.

1. Wszystkie  zwierzęta  trafiające  do  Schroniska,  jeśli  nie  znaleziono  ich  właściciela,  są
poddawane sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt których wiek lub stan zdrowia
nie pozwalają na wykonanie zabiegu.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii.

Rozdział 7.
Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych

                                                                 
§ 10.

1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych następuje przez udostępnianie
aktualnych informacji dotyczących zwierząt przeznaczonych do adopcji wraz ze zdjęciem
na stronie internetowej Urzędu lub innych dostępnych miejscach. 

2. Schronisko zobowiązane jest do prowadzenia akcji informacyjnych i poszukiwania 
nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka. 

Rozdział 8.
Usypianie ślepych miotów



                                                 
§ 11.

1. Ślepe mioty usypiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Usypianie ślepych miotów dokonywane jest w Schronisku, w pomieszczeniach do tego

przeznaczonych przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonywane są również przez lekarza weterynarii,  

z którym podpisana jest  umowa na miejscową opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu Miasta Rawa Mazowiecka.

Rozdział 9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 12.

Gospodarstwo  rolne  przy  ul.  Księże  Domki  56  w  Rawie  Mazowieckiej  przyjmuje  
i  zapewnia  opiekę  bezdomnym  zwierzętom  gospodarskim  z  terytorium  Miasta  Rawa
Mazowiecka.

Rozdział 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt bezdomnych
                                                       

§ 13.
 
Całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych
zapewnia Gabinet Weterynaryjny.

                                                                  Rozdział 11. 
      Sterylizacja lub kastracja zwierząt na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

§ 14.

1. Wykonywanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących 
w mieście.  Zadaniem tym zajmować się będzie Gabinet Weterynaryjny. Koty będą
dostarczane do Gabinetu przez opiekuna kotów.

2. Wykonywanie  dobrowolnych  zabiegów  sterylizacji  lub  kastracji  kotów  lub  psów
należących do osób zamieszkałych w Rawie Mazowieckiej. Miasto pokrywać będzie
50% kosztów zabiegu.

3. Sterylizacja  lub kastracja  odbywać się będzie do wyczerpania  środków pieniężnych
przeznaczonych na ten cel.  

 
                                                                 Rozdział 12.

Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt

§ 15.



Miasto  Rawa  Mazowiecka  przygotowuje  akcje  informacyjne  skierowane  do  właścicieli
zwierząt, mające na celu zapewnienie prawidłowej opieki dla swoich pupili, propagowanie
właściwego obchodzenia  się  ze zwierzętami,  zmierzające  do zmniejszenia  liczby zwierząt
bezdomnych oraz zwiększenia adopcji poprzez:
     1) wspieranie kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz właściwego postępowania ze
zwierzętami  poprzez  zamieszczanie  publikacji  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta
www.rawamazowiecka.pl,  tablicy  informacyjnej  lub innych dostępnych miejscach do tego
przeznaczonych;
   2)  współpracę z mediami poprzez udzielanie wywiadów i sporządzanie artykułów do gazet;
   3)  w  przypadku  wyrażenia  chęci  przez  dyrektorów  szkół,  organizowanie  spotkań
edukacyjnych dla uczniów.

Rozdział 13.
Finansowanie programu

§ 16.

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone
w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2019 w kwocie  250 000,00 zł.

2. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych działań:
1) 220 000,00 zł – na działania o których mowa w rozdziale 3,5,6,7,8;
2) 24 000,00 zł – na działania o których mowa w rozdziale 4,9,10;
3) 5 000,00 zł – na działania, o których mowa w rozdziale 11; 
4) 1 000,00 zł – na działania o których mowa w rozdziale 12.

http://www.rawamazowiecka.pl/

