Załącznik do uchwały Nr ……………….
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia …………………………………………….
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2022r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2022r. 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 JUKO Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie
ul. Piłsudskiego 54/40, schronisko 32-329 Bolesław ul. Parkowa 60;
3) gabinecie weterynaryjnym – należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny
Mirosław Charążka Lubania 93, 96-208 Lubania;
4) programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka
w 2022r.

§ 3.
Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
§ 4.
Realizatorami Programu są:
1) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka;
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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. Realizację zadań, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-5 powierza się podmiotowi
prowadzącemu schronisko.
Rozdział 3.
Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku

1.
2.
3.
4.

5.

§ 6.
Miasto Rawa Mazowiecka zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez
utrzymywanie zwierząt w Schronisku.
Zwierzęta nowoprzybyłe poddawane są kwarantannie, na co najmniej 14 dni.
Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w gabinecie
weterynaryjnym lub schronisku.
Zwierzęta bezdomne przewiezione do Schroniska są trwale znakowane poprzez
wszczepienie elektronicznych identyfikatorów wprowadzanych do bazy danych, na
potrzeby późniejszej identyfikacji oraz postępowania adopcyjnego.
Szczegółowy sposób postępowania określają wewnętrzne procedury schroniska.
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Rozdział 4.
Opieka nad kotami wolno żyjącymi
§ 7.
1. Sprawowaniem opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Rawa Mazowiecka
zajmują się opiekunowie społeczni. Miasto prowadzi rejestr społecznych opiekunów,
który zawiera dane personalne (imię i nazwisko opiekuna), nr telefonu, miejsce
bytowania kotów oraz liczbę populacji.
2. Opieka, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności całoroczne dokarmianie tych
zwierząt. 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
JUKO Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie ul. Piłsudskiego 54/40, schronisko 32-329 Bolesław ul.
Parkowa 60 w okresie trwania umowy zawartej z Miastem tj. od dnia 01.01.2022r. do
31.12.2022r.
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 i ma charakter stały.

Rozdział 6.
Sterylizacja lub kastracja zwierząt w Schronisku
§ 9.
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.
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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. Dane personalne osoby prowadzącej gospodarstwo rolne znajdują się w
Urzędzie.

Rozdział 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt bezdomnych
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§ 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. Wykonywaniem bezpłatnych zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących
w mieście, z uwzględnieniem zachowania ciągłości populacji, zajmować się będzie
Gabinet Weterynaryjny. Koty będą dostarczane na zabiegi przez opiekunki społeczne
kotów.
2. Wykonywanie dobrowolnych zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów lub psów
należących do osób zamieszkałych w Rawie Mazowieckiej pozostaje w kompetencji
właściciela. Miasto pokrywać będzie 50% kosztów zabiegu.
3. Zabiegi sterylizacji lub kastracji wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym.
Zwierzęta będą zabierane na zabiegi przez lekarza weterynarii z terenu miasta w
terminie uzgodnionym telefonicznie.
4. 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) organizowanie spotkań edukacyjnych dla uczniów.
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Rozdział 13.
Finansowanie programu
§ 16.
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone
w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022 w kwocie 300 000,00 zł.
2. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych działań:
1)
130.000,00 zł – na działania o których mowa w rozdziale 3;
2)
41.000,00 zł – na działania o których mowa w rozdziale 4;
3)
15.000,00 zł – na działania, o których mowa w rozdziale 5;
4) 7.500,00zł – na działania, o których mowa w rozdziale 6;
5) 30.000,00zł – na działania, o których mowa w rozdziale 7;
6) 5.000,00zł - na działania, o których mowa w rozdziale 8;
7) 1.000,00zł - na działania, o których mowa w rozdziale 9;
8) 34.000,00zl - na działania, o których mowa w rozdziale 10;
9) 35.000,00zł - na działania, o których mowa w rozdziale 11;
10) 1.500,00zł – na działania o których mowa w rozdziale 12.

6

