UCHW ALA NR XV1/125/12
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA
z dnia 7 marca 2012r.
w sprawie przyjfcia programu opieki nad zwierzftami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierz~t na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2012 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'tdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz.1271, z 2003 r. ill 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, ill 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218,
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142
i poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134
poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281 ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. oocmonie
zwierz'tt ( t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 . Nr 69 poz. 625, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959 z
2005 r. Nr 33 poz. 289, Nr 175 poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008rNr 199, poz.1227,
z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 668, Nr 92, poz. 753, Nr 79 poz. 668, z 2010 r. Nr 47, poz. 278,
z 2011 r. Nr 230 poz.1373) Rada Miasta w Rawie Mazowieckiej uchwala, co nastfpuje:
§ 1. Przyjmuje si~ program opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierz'tt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2012 roku w brzmieniu
okreslonym w zal'tczniku do uchwaly.

Program opieki nad zwierz~tami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt
na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

MIASTO RAWA MAZOWIECKA
POWIAT RAWSKI
WOJEWOOZTWO t.OOZKIE

ZAMAWIAJA,GY

MIASTO RAWA MAZOWIECKA

WYKONAWCA

WESTMOR

CONSULTING

OPRACOWANIA

PATRYCJA

BRODZINSKA

PROGRAM

OPIEKI

NAD ZWIERZE;TAMI

BElDOMNYMI

NA TERENIE

MIASTA

ORAl

ZAPOBIEGANIA

BElDOMNOSCI

ZWIERZAT

RAWA MAlOWIECKA

SPIS TREse I
1.

.4

WPROWADZENIE

4.2.

FORMY

OPIEKI

NAD

BEZDOMNYMI

KOTAMI

I SPOSOBY

ZAPOBIEGANIA

BEZDOMNOSCI

13

KOTOW

6.3.

DOTYCHCZASOWE

PRZECIWDZIAtANIA

7.

PROGRAM

DZIAtANIA

MIASTA W ZAKRESIE OPIEKI NAD ZWIERZ~TAMI

BEZDOMNYMI

23

BEZDOMNOSCI

OPIEKI

NAD

ZWIERZ~TAMI

BEZDOMNYMI

I ZAPOBIEGANIE

BEZDOMNOSCI

FORMY

MAZOWIECKA

OPIEKI

I ZAPOBIEGANIA

NA

24

TERENIE MIASTA RAWA MAZOWIECKA

7.1.

I

BEZDOMNOSCI

ORAZ PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

ZWIERZAT

NA TERENIE

MIASTA

RAWA

24

PROGRAM

OPIEKI

NAD ZWIERZE;TAMI

BEZDOMNYMI

NA TERENIE

MIASTA

ORAZ ZAPOBIEGANIA

WVJASNIENIE

•

SCHRONISKA

DLA

ZWIERZ/tT

BEZDOMNOSCI

POJ~C

nalezy przez to rozumiec

-

ZWIERZl\T

RAWA MAZOWIECKA

Schronisko

dla zwierzett

rozumiec

Przychodni~

wy~onione w drodze przetargu do dnia 25 lutego 2012 roku,
•

PRZYCHODNI

WETERYNARY

JNEJ

nalezy

przez

to

Weterynaryjnet wy~onionet w drodze przetargu do dnia 25 lutego 2012 roku,
•

Wt.ASCICIELA

-

nalezy przez to rozumiec osob~ b~detcet mieszkancem

Mazowiecka posiadajetcet zwierz~ lub zwierz~ta,
•

QPIEKUNA

-

0

Miasta Rawa

kt6rych mowa w Program ie,

nalezy przez to rozumiec osob~, kt6ra sprawuje

nadz6r i opiek~ nad

zwierz~ciem lub zwierz~tami na terenie Miasta Rawa Mazowiecka,
•

PRZEDSTAWICIELA

ORGANIZACJI

SPOt.ECZNEJ

-

nalezy przez to rozumiec osob~, kt6ra

dzia~a i sprawuje opiek~ nad zwierz~ciem lub zwierz~tami z upowaznienia Organizacji
Spo~ecznej, kt6rej statutowym celem dzia~ania jest ochrona zwierzett.
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uchwalona

Praw Zwierzqt,

w

roku

zaczynajqca

1977

w

Londynie

przez

si~ od sf6w: "Z uwagi na to,

ze kazde zwierz~ ma pewne prawa, ze nieznajomose i lekcewazenie tych praw sprowadzify
czfowieka i prowadzq

go nadal na drog~ przest~pstw

przeciwko

naturze

i zwierz~tom;

ze uznania przez gatunek ludzki prawa innych gatunk6w zwierz~cych do egzystencji stanowi
podstaw~ wsp6fistnienia wszystkich istot zywych; ze czfowiek popefnia zbrodni~ ludob6jstwa;
ze poszanowanie

zwierzqt przez czfowieka wiqze si~ z poszanowaniem

ze juz od najmfodszych

lat nalezy czfowieka

kochae zwierz~ta (... )", kompleksowo

uczye obserwowae,

ludzi mi~dzy sobq

rozumiee,

szanowae

prezentuje kluczowe postulaty i pozqdane wzorce

odnoszqce si~ do post~powania czfowieka wobec zwierzqt.
Z tresci Deklaracji

wynika

m.in., ze "kazde zwierz~ ma prawo oczekiwae

poszanowania,

opieki

i ochrony"

i nikczemnym".

Problem respektowania

opierajqcy si~ na zasadach

oraz

"porzucenie

zwierz~cia

aktem

okrutnym

praw zwierzqt i podejscia do ich kwestii w spos6b

humanitaryzmu,

empatii i troski wymaga

swiatowym i dqzenia do ksztanowania i rozwijania swiadomych,
postaw. Deklaracja jest postulowanym

jest

od czfowieka

dziafan na szczeblu

zgodnych z tymi zasadami

zestawem reguf post~powania,

zapewnia wytyczne

i nadaje kierunki rozwoju na poziomie poszczeg61nych panstw. Trese preambufy, jak i cafy
akt prawny, jest powszechnie
dalszym rozwiqzaniom

uznany za pewnego

normatywnym

rodzaju

konstytucj~

w tym zakresie. Choe Deklaracja

torujqcq

drog~

nie ma charakteru

wiqzqcego, to jednak wywarfa duzy wpfyw na obecny ksztan statusu prawnego zwierzqt.
Na szczeblu prawa polskiego szeroko rozumiana ochrona zwierzqt regulowana jest aktami
rangi ustawowej i aktami do niej wykonawczymi
przepis6w

ustanowionych

zagadnien zwiqzanych

w obr~bie

- rozporzqdzeniami.

Unii Europejskiej

Sq one implementacjq

oraz wyrazem

z ochronq zwierzqt w prawie krajowym.

potrzeby

Dotychczas

regulacji

obowiqzujqca

ochronie zwierzqt z dniem 16 wrzesnia 2011 roku ulegfa zmianie, rozszerzajqc

ustawa

0

zakres

obj~ty

regulacjq

prawnq.

Zmiana

ustawy

stanowi

odzwierciedlenie

potrzeby

reagowania na zmieniajqce si~ otoczenie i jego aktualne zagrozenia. Poszerzeniu ulegf m.in.
katalog

zakaz6w

zwiqzanych

z niewfasciwym

traktowaniem

zwierzqt

oraz

obowiqzki

w zakresie ich ochrony na szczeblu gminnym. Problemy wczesniej niedostrzezone
wywierajqce

skutk6w

postanowieniach.

0

zasi~gu og61nym zostafy uwzgl~dnione

lub nie

w nowo obowiqzujqcych
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Majqc na uwadze fakt, ze zwierz~ nie jest rzeczq, a istotq zyjqCq i zdolnq do odczuwania
b61u oraz

cierpienia,

Do zasadniczych
od

cierpienia.

cztowiek

jest

mu winien

poszanowanie,

ochron~

oraz

opiek~.

praw zwierzqt zalicza si~ najcz~sciej prawo do zycia i prawo do wolnosci
Kazde

zwierz~

uwzgl~dniajqcy

jego

potrzeby

niehumanitarne

zabijanie

wymaga

traktowania

i zapewniajqcy

w

spos6b

mu opiek~

humanitarny,

i ochron~.

oraz zn~canie si~ nad zwierz~tami,

czyli

Zabronione

jest

kt6re nalezy rozumiec jako

zadawanie lub swiadome dopuszczanie do zadawania b61u lub cierpieri.
B61 i cierpienie zadaje si~ zwierz~ciu r6wniez poprzez porzucanie go przez wtasciciela bqdz
przez innq osob~,

.

pod kt6rej opiekq zwierz~

pozostaje.

Problem

porzucania

zwierzqt,

w szczeg61nosci ps6w i kot6w, prowadzqcy do ich bezdomnosci,

z roku na rok przybiera

coraz wi~ksze rozmiary. Bezdomnosc

zwierzqt jest zagadnieniem

ztozonym, a jego zr6det

nalezy doszukiwac si~ w zachowaniach

i postawach ludzkich.

W Polsce kazdego
wtascicieli.

roku dziesiqtki

Najcz~stszym

i nieodpowiedzialnosc,

tysi~cy ps6w i kot6w jest porzucanych

powodem

prowadzqca

takiego

post~powania

do podejmowania

jest

przez swoich

ludzka

nieprzemyslanych

niedojrzatosc

decyzji,

kt6rych

skutki wazq na dalszym zyciu i zdrowiu b~dqcych pod opiekq cztowieka zwierzqt domowych.
Catkowicie zalezne od pomocy cztowieka zwierz~ w momencie porzucenia jest bezbronne,
zdezorientowane

i niezdolne do samodzielnego

do traumatycznych

zycia. Takie zdarzenia zazwyczaj prowadzq

przezyc, trwatego urazu i nieufnosci w stosunku

do wszystkich

ludzi.

Bezdomnosc zwierzqt jest cz~sto r6wniez skutkiem zmieniajqcej si~ mody na okreslone rasy
i gatunki, co prowadzi

do pozbywania

za mniej popularne,

zwierzqt.

ich niekontrolowane

nadmierne

si~, wczesniej

Pozbywanie

nabytych,

a uznawanych

si~ ps6w i kot6w z hodowli

rozmnazanie

r6wniez

przyczynia

obecnie

i targowisk

si~ do wzrostu

oraz
Iiczby

zwierzqt bezdomnych.
Za problem

bezdomnosci

zwierzqt

odpowiedzialnosc

zmienic swoje postawy i post~powanie,
zalezy

catkowicie

post~powaniem

od

swiadomych

wobec

zwierzqt

ponosi cztowiek

aby sytuacja mogta ulec poprawie.

i odpowiedzialnych
dajq

i to on powinien

wyraz

dziatari

poszanowaniu

ludzi,
zasad

Los zwierzqt
kt6rzy

swoim

humanitaryzmu

i jednoczesnie swiadectwo wtasnego cztowieczeristwa.
Przeciwdziatac
nalezy

bezdomnosci

do zadari

o ochronie
skutecznego

wtasnych

zwierzqt,

moze kazdy, a zapewnienie
miasta

dostrzegajqc

zapobiegania,

i jest

regulowane

narastajqcy

poszerza

katalog

problem

opieki bezdomnym
ustawowo.

Nowelizacja

bezdomnosci

obowiqzkowych

zwierz~tom
ustawy

i koniecznosci

element6w

programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomnosci.

jej

gminnego
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Istota Programu

Opieki nad Zwierz~tami

Bezdomnymi

oraz Zapobiegania

Bezdomnosci

Zwierzqt w Miescie moze bye rozpatrywana wielopoziomowo.

Opr6cz oczywistego wymogu

prawnego, natozonego na miasta przepisami znowelizowanej

ustawy, znaczenie Programu

powinno bye r6wniez analizowane

z perspektywy wymiaru spoteczno-kulturowego.

Kwestia

nastawienia do problematyki zwiqzanej z ochronq zwierzqt, opiekq nad nimi oraz sposobami
zapobiegania ich bezdomnosci jest odzwierciedleniem
i jego

rozwoju.

do zapewnienia
zasadami

Spotecznose

rozumiejqca

poziomu swiadomosci

istot~ poszanowania

im godnych warunk6w bytowania i pot~piajqca

postrzegana

jest

jako

wysoko

rozwini~ta,

spo~eczenstwa

praw zwierzqt,

dqzqca

postawy niezgodne z tymi

cywilizacyjnie

zaawansowana

i humanitarna.
Bezdomnose zwierzqt jest nierozerwalnie zwiqzana z post~powaniem
jej skutecznie

zapobiec

bez zmiany ca~ego systemu wartosci,

g~~boko zakorzenionych

przekonan

zwiqzanej z poszanowaniem

opartych

na

cz~owieka i nie mozna

postaw

lekcewazqcym

i niejednokrotnie

podejsciu

do

materii

praw zwierzqt. Podnoszenie swiadomosci spotecznej, edukacja

w tym zakresie i dqzenie do budowy spoteczenstwa rozwaznego i rozwini~tego powinno bye
priorytetem r6wniez na poziomie poszczeg61nych miast. Miasto jako jednostka
terytorialnego

lokalnie najblizsza swoim mieszkancom

samorzqdu

moze i powinna prowadzie dzia~ania

majqce na celu zmian~ myslenia spo~ecznosci, a co za tym idzie zmian~ warunk6w zycia
ludzi oraz zaleznych

od ich dobrej woli zwierzqt. To w jaki spos6b zagadnienie

zwierzqt i zapobiegania

ich bezdomnosci jest rozwiqzywane

zdolnose

organizowania

w~asciwego

w~asnych gminy i jednoczesnie

i zarzqdzania

ochrony

na szczeblu gminnym obrazuje

materiq

nalezqcq

do

stanowi wyraz przyk~adnego post~powania

kompetencji
i promowania

postaw spotecznie pozqdanych i akceptowalnych.
Program Ochrony
ma

Zwierzqt

i Zapobiegania

Bezdomnosci

w swoim za~ozeniu pom6c Miastu uporzqdkowae

m.in. poprzez

analiz~

za~ozen Programu
najpetniejsza

proponowanych

rozwiqzan

i jego kontrola spoczywa

i najbardziej

efektywna

problematyk~

i sposob6w

na Miescie,

realizacja

dla Miasta Rawa Mazowiecka
zwierzqt bezdomnych

ich realizacji.

Wykonanie

kt6rej celem powinna

za~ozen. Pozytywnych

oczekiwae w sferze spo~ecznej, kulturowej oraz wizerunkowej Miasta.

rezultat6w

bye jak
nalezy

PROGRAM

OPIEKI

NAD ZWIERZE;TAMI

BEZDOMNYMI

NA TERENIE

W

aktualnym

stanie

prawnym,

bezdomnymi oraz zapobieganie
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dziafania

majqCe

na

celu

opiek~

nad

zwierz~tami

bezdomnosci zwierzqt wchodzq w zakres zadan wfasnych

gmin.
•

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku
i porzctdku w gminach

0

zmianie

oraz niekt6rych

ustawy

innych

0

ustaw

utrzymaniu

czystosci

(Oz. U. 2011 Nr 152,

poz. 897) okresla wart. 3 nast~pujqce obowiqzkowe zadania gminy:
"Gminy zapewniajq czystosc i porzqdek na swoim .terenie i tworzq warunki niezb~dne
do ich utrzymania,

a w szczeg6lnosci:

(... ) organizujq

ochron~ przed bezdomnymi

zwierz~tami na zasadach okreslonych w odr~bnych przepisach (... )".
•

Ustawa z dnia 16 wrzesnia 2011 roku
ustawy

0

utrzymaniu

czystosci

0

ochronie zwierzctt oraz

i porzctdku w gminach

(Oz. U. 2011 Nr 230,

0

zmianie ustawy

poz. 1373) wart. 11 ust. 1 zakfada, ze:
"Zapewnianie

opieki bezdomnym zwierz~tom oraz ich wyfapywanie

nalezy do zadan

wfasnych gminy".

,,1. Rada gminy wypefniajqc obowiqzek,

0

kt6rym mowa wart.

11 ust. 1, okresla, w drodze

uchwafy, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierz~tami
zapobiegania bezdomnosci zwierzqt.

bezdomnymi oraz
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7)

wskazanie

gospodarstwa

MIASTA

rolnego
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w

celu

zapewnienia

miejsca

dla

zwierzqt

gospodarskich,
8)

zapewnienie

catodobowej

opieki weterynaryjnej

w przypadkach

zdarzen drogowych

z udziatem zwierzqt.

4. Realizacja zadan,

kt6rych mowa w ust. 2 pkt 3-6, moze zostac powierzona podmiotowi

0

prowadzqcemu schronisko dla zwierzqt.
5. Program,

kt6rym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie wysokosci

0

przeznaczonych

na jego realizacj~

oraz spos6b wydatkowania

srodk6w finansowych
tych srodk6w.

Koszty

realizacji programu ponosi gmina.
6. Projekt programu,

0

kt6rym mowa w ust. 1, przygotowuje

w6jt (burmistrz,

prezydent

miasta).
7. Projekt programu,

0

kt6rym mowa w ust. 1, w6jt (burmistrz, prezydent miasta) najp6i:niej

do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania:

2) organizacjom

spotecznym,

kt6rych statutowym celem dziatania jest ochrona zwierzqt,

dziatajqcym na obszarze gminy,

8. Podmioty,

0

programu,

0

kt6rych mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania
kt6rym mowa w ust. 1, wydajq opinie

0

projektu

projekcie. Niewydanie opinii w tym

terminie uznaje si~ za akceptacj~ przestanego programu."
W mysl ustawy

0

ochronie zwierzqt, problem bezdomnych zwierzqt rozwiqzywany jest przez

gminy na dw6ch ptaszczyznach:
•

zapobiegania,

0

kt6rym mowa wart.

11a (sterylizacja,

adopcja, usypianie slepych

miot6w)

•

zapewniania

opieki

zwierz~tom

aktualnie

bezdomnym

schroniskach prowadzonych przez organizacje spoteczne.

w

niekomercyjnych
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Poj~cie

opieka

nie jest

w ustawie

iz nieodzownym warunkiem
opiekuna

W przypadku
zwierzqt

podmiotu

pozostajqcych

do rozliczeri srodk6w

w zwiqzku

z tym

uznania jakiegos sposobu post~powania

losie przedmiot6w

0

precyzowane,

jego opieki, identyfikowanych

prawnego
pod

od Iiczby zwierzqt pozostajqcych

gminy.

Ewidencja

przeznaczonych

przyjqC,

za opiek~ jest wiedza

jako poszczeg61ne osobniki.

jakim jest gmina, wiedza ta wyraza

opiekq

publicznych

mozna

sfuzy

si~ w ewidencji

r6wniez

jako

podstawa

na opiek~, jako ze uzalezniona

pod opiekq gminy.

Ustawa z dnia 16 wrzesnia 2011 roku

0

zmianie ustawy

0

ochronie zwierzctt oraz ustawy

o utrzymaniu czystosci i porzctdku w gminach zakfada opiek~ nad zwierz~tami,
gdy ustawa

1 lipca 2011 roku

z dnia

jest

zmianie

0

•

ustawy

utrzymaniu

0

podczas
czystosci

i porzctdku w gminach oraz niekt6rych innych ustaw odnosi si~ do ochrony przed nimi.
Realizacja zadania zapewnienia
realizacj~ zadania
zapobiega
jednak

bezdomnym zwierz~tom opieki zawiera w sobie praktycznie

ochrony przed nimi. Wfasciwa

i dostateczna

opieka nad zwierz~tami

bowiem sytuacji, w kt6rej mogfyby one stanowic zagrozenie

pami~tac,

ze

dziafanie

odwrotne

-

kazde

usuwanie

dla ludzi. Nalezy

zagrozenia

ze

strony

bezdomnych zwierzqt, nie stanowi tym samym sprawowania nad nimi opieki.

Gf6wnym celem Programu jest opieka nad zwierz~tami

bezdomnymi

oraz przeciwdziafanie

bezdomnosci zwierzqt na obszarze Miasta. Program jest wyrazem wypefnienia
prawnego

nafozonego

na gminy,

a jego

cel realizowany

jest

poprzez

obowiqzku

podejmowanie

odpowiednich dziafari, b~dqcych przedmiotem kolejnych rozdziaf6w Programu.

Program Opieki nas Zwierz~tami
wprowadzany
Programem

jest

do

gminnego

obj~te Sq zwierz~ta

w granicach administracyjnych
Realizacja

dziafari

Bezdomnymi
porzqdku
bezdomne,

oraz Zapobiegania
prawnego

Bezdomnosci

corocznie

w szczeg61nosci

opieki

nad zwierz~tami

bezdomnymi

bezdomnosci zwierzqt odbywa si~ przy wzajemnej wsp6fpracy:

formie

uchwafy.

psy i koty, przebywajqce

Miasta.

w zakresie

w

Zwierzqt
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a) Urz~du Miasta,
b) Strazy Miejskiej,
c) Policji,
d) Upowaznionego

Przedstawiciela Organizacji Spofecznej.

Opieka nad zwierz~tami

bezdomnymi

oraz zapobieganie

bezdomnosci

zwierzqt na terenie

Miasta polega w szczeg61nosci na:

4. Przeprowadzaniu

zabieg6w

sterylizacji

lub

rolnego,

kt6re

kastracji

zwierzqt

przebywajqcych

w Schronisku,

7. Wyznaczeniu

gospodarstwa

zapewni

miejsce

dla

zwierzqt

gospodarskich,
8. Zapewnieniu

cafodobowej

opieki weterynaryjnej

w przypadkach

zdarzen drogowych

z udziafem zwierzqt.
Dodatkowo,

jesli

Rada

znakowania

zwierzqt.

Miasta

uzna to za sfuszne,

Koszty realizacji

Program

moze

obejmowac

plan

Programu ponosi w cafosci Miasto, jednak cz~sc

zadan mozna powierzyc podmiotowi prowadzqcemu schronisko dla zwierzqt.
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FORMY

OPIEKI

NAD

I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA

4.1.

FORMY

OPIEKI

NAD

ZWIERZ~TAMI

BEZDOMNOSCI

BEZDOMNYMI

PSAMI

I SPOSOBY

ZAPOBIEGANIA

ps6w

BEZDOMNOSCI

Do obowiqzk6w Miasta nalezy podejmowanie dziafan majqcych na celu sprawowanie

opieki

nad psami bezdomnymi oraz zapobieganie zjawisku bezdomnosci wsr6d ps6w. Zapewnienie
opieki
r---

bezdomnym

w szczeg61nosci

psom
na

z

poszukiwaniu

mieszkanc6w do dokonywania
akcji i propagowanie
adopcji

ps6w

bezdomnosci

terenu

Miasta

nowych

Rawa

Mazowiecka

wfascicieli

adopcji. Poszukiwanie

dla

jednym

zwierzqt.

z

Problem

najbardziej
bezdomnosci

zwierzqt

oraz

powinno

zach~caniu

nowych wfascicieli oraz prowadzenie

postaw, majqcych na celu zach~canie

jest

polegae

efektywnych

mieszkanc6w

do dokonywania

sposob6w

przeciwdziafania

ps6w nie moze zostae

rozwiqzany

bez

pomocy i wsparcia mieszkanc6w, w zwiqzku z czym Miasto powinno dqzye do wprowadzenia
wszelkich mechanizm6w zach~cajqcych do adopcji.
Do obowiqzk6w

Miasta

nalezy

im miejsca w schronisku.
odfawianiem

bezdomnych

Odfawianie zwierzqt

r6wniez

odfawianie

bezdomnych

Konieczne jest zatem zorganizowanie
zwierzqt

z terenu

bez zapewnienia

Miasta

ps6w

zapewnienie

jednostki,

zajmujqcej

i ich transportem

im miejsca w schronisku

si~

do schroniska.

b~dzie niedopuszczalne.

Wyjqtek b~dzie stanowifa sytuacja, w kt6rej zwierz~ stwarza powazne zagrozenie dla ludzi
lub innych zwierzqt.
Zmniejszeniu
lub

populacji

kastracji,

kt6re

i niekontrolowalnym
pozwalajq

bezdomnych
stanowiq

rozrodem

sprawowae

nadz6r

ps6w majq sfuzye obligatoryjne
najskuteczniejszq

zwierzqt
nad liczbq

metod~

walki

zabiegi
z

sterylizacji
niechcianym

bezdomnych.

Zabiegi

w spos6b

humanitarny

rodzqcych

si~ ps6w

i uniknqe

tym samym

p6Zniejszego problemu nadpopulacji.
Z dotychczasowej
zwierzqt.

Pokrycie

analizy i badan wynika, iz zabiegi nie oddziafujq negatywnie
koszt6w sterylizacji

i kastracji odbywae si~ b~dzie z budzetu

i w por6wnaniu z nakfadami ponoszonymi w zwiqzku z odfawianiem
i zapewnianiem

im miejsca w schroniskach

redukcjq wydatk6w

na zdrowie

bezdomnych

Miasta
zwierzqt

ma to bye koszt, kt6ry w przyszfosci zaowocuje

na walk~ z bezdomnosciq

zwierzqt.

Szacunkowy

jednostkowy

koszt
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lub kastracji jest duzo nizszy niz koszt odfowienia

zwierz~cia w schronisku. Zabiegi Sq usfugq wykonywanq jednokrotnie
zwierz~cia i pozwalajq cafkowicie wyeliminowae

i utrzymywania

w ciqgu cafego zycia

mozliwose dalszego rozrodu. W zaleznosci

od regionu Polski ceny zabieg6w wahajq si~ od kilkudziesi~ciu do kilkuset zfotych, podczas
gdy koszt codziennego

utrzymania jednego zwierz~cia w schronisku

zfotych. Przeprowadzone

zabiegi majq na celu zapewnienie

oscyluje wok6f kilku

gminie kontroli i ograniczenie

Iiczby nowych zwierzqt w schronisku, a co za tym idzie redukcj~ koszt6w utrzymania cafego
schroniska.
Do zadan Miasta nalezy zapewnienie
zdarzen

drogowych

z

udziafem

cafodobowej

ps6w.

.

opieki weterynaryjnej

Rozpowszechnienie

w przypadkach

informacji

przychodni

0

weterynaryjnej podejmujqcej interwencj~ w takich przypadkach ufatwi mieszkancom
szybkich

i zdecydowanych

Informacja

powinna

dziafan

i tym samym

bye rozpowszechniana

usprawni

dziafania

przy uzyciu wszystkich

podj~cie

w tym zakresie.

dost~pnych

srodk6w

przekazu na terenie Miasta, wfqczajqc w to plakaty i ulotki b~dqce do pobrania w Urz~dzie
Miasta, lecznicach, schronisku i innych dost~pnych dla mieszkanc6w miejscach.
Zapewnienie bezpieczenstwa

mieszkancom

moze si~ r6wniez odbywae poprzez rejestracj~

ps6w, b~dqcych wfasnosciq

mieszkanc6w

lub ich znakowanie.

ps6w stanowi jednq z metod przeciwdziafania

bezdomnosci

mozna m.in. szybko ustalie wfasciciela zagubionego
zwierz~cia.

Elektroniczne

oznakowanie

Elektroniczne

zwierzqt.

znakowanie

Dzi~ki znakowaniu

psa i zawiadomie

go

psa jest niezb~dnym wymogiem,

0

odnalezieniu

aby podr6zowae

z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.
Wszczepianie
przechowujqcych
ich

zgubienia,

zewn~trznych.

zwierz~tom

pod

sk6r~

miniaturowych

ukfad6w

elektronicznych,

numer, umozliwia ich szybkq identyfikacj~. Zaletq czip6w jest niemoznose
tak

cz~sta

Czipowanie

w

przypadku

jest

obrozy,

technicznie

plakietek

bardziej

i

innych

identyfikator6w

zaawansowanym

znakowania, w por6wnaniu do wypalania znamion, kolczykowania

sposobem

czy tatuazy. Dziafaniem

nierozerwalnie zwiqzanym z czipowaniem jest tworzenie baz danych, czyli rejestru zwierzqt
oznakowanych,

w kt6rym dokonuje si~ aktualizacji spis6w zwierzqt oraz zakup czytnik6w

do czip6w. Tylko kompleksowa

i wfasciwa organizacja

cafego systemu

efektywnose. Same mikroczipy nie stanowiq metody rozwiqzywania

gwarantuje

jego

problemu bezdomnych

zwierzqt. Sq tylko znacznym ufatwieniem w przypadku odnajdywania zwierzqt, kt6re zagin~fy
i Sq aktywnie
znakowaniu.

poszukiwane

przez

swoich

wfascicieli,

a zostafy

wczesniej

poddane

PROGRAM

OPIEKI

NAD ZWIERZE;TAMI

BEZDOMNYMI

NA TERENIE

Edukacja

mieszkaric6w

w zakresie

MIASTA

ORAZ ZAPOBIEGANIA

BEZDOMNOSCI

ZWIERZA.T

RAWA MAZOWIECKA

humanitarnego

traktowania

ps6w oraz obowiqzk6w

wfascicieli wobec nich, w tym obowiqzk6w nafozonych przepisami prawa, fqczy i uzupefnia
powyzsze zadania oraz pozwala na kompleksowe ich wdrozenie.

4.2.

FORMY

OPIEKI

NAD

BEZDOMNYMI

KOTAMI

I SPOSOBY

ZAPOBIEGANIA

BEZDOMNOSCIKOTOW

Kluczowq

kwestiq w zakresie

dziafari podejmowanych.

na rzecz opieki nad kotami jest

rozr6znienie zwierzqt bezdomnych od kot6w wolno zyjqcych.
Koty wolno bytujqce

nie Sq bezdomne

(zgodnie z art. 4 ust. 16 zwierz~ta

to "zwierz~ta domowe lub gospodarskie,

bezdomne

kt6re uciekfy, zabfqkafy si~ lub zostafy porzucone

przez czfowieka, a nie ma mozliwosci ustalenia ich wfasciciela lub innej osoby, pod kt6rej
opiekq trwale dotqd pozostawafy"). Takie koty od urodzenia nie posiadafy ani wfasciciela ani
opiekuna

i zazwyczaj

nie potrzebujq

tego

rodzaju

pomocy,

w odr6znieniu

bezdomnych, zagubionych lub porzuconych przez dotychczasowych

od kot6w

wfascicieli.

Zdrowe zwierz~ wolno bytujqce nie pozwoli czfowiekowi si~ pochwycic, a chore i niezdolne
do ucieczki b~dzie utrudniafo dziafania zmierzajqce do pomocy (poprzez drapanie, gryzienie,
warczenie).

Kot domowy, natomiast, jest przyzwyczajony

towarzystwa

czfowieka,

odpowiada

Obserwacja reakcji i zachowania

na

zawofanie,

z

do obecnosci
ch~ciq

ludzi i sam szuka

pozwala

na

gfaskanie.

zwierz~cia pozwala na wfasciwq kwalifikacj~ napotkanego

kota i dobranie wfasciwej sciezki post~powania w zastanej sytuacji.
Zapobieganie
i porzuconym

bezdomnosci

kot6w

opiera

si~

na

kotom z terenu Miasta, w szczeg6lnosci

w schronisku oraz poszukiwanie

zapewnieniu

opieki

poprzez zapewnienie

nowych wfascicieli. Prowadzenie

mieszkaric6w do adopcji bezdomnych zwierzqt oraz opracowanie

zagubionym
im miejsca

kampanii zach~cajqcych
mechanizm6w

wspierania

takich postaw moze pom6c w znacznym stopniu zredukowac liczb~ kot6w pozostajqcych bez
domu i opieki.
Do zmniejszenia populacji kot6w nie posiadajqcych wfascicieli moze si~ r6wniez przyczyniac
ich planowa sterylizacja
jest zorganizowana
zafozeri zwiqzanych

lub kastracja. Poprzez stosowanie tego rodzaju zabieg6w mozliwa

kontrola liczby zwierzqt i tym samym wfasciwe zaplanowanie
z zapewnieniem

im opieki. Zabieg sterylizacji

i realizacja

lub kastracji zwierzqt
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w

schroniskach

nalezy

z najskuteczniejszych

do

MIASTA

ORAZ ZAPOBIEGANIA

BEZDOMNOSCI

obligatoryjnych

zadari

Miasta

metod walki z nadpopulacjq zwierzqt bezdomnych.

Opieka nad kotami wolno zyjqcymi r6zni si~ od dziafari podejmowanych
bezdomnych

i polega

gf6wnie

na ich dokarmianiu.

Zwierz~ta

danego Miasta, w zaleznosci od stopnia jego zurbanizowania,
trudnosci

z utrzymaniem

pomieszczeri,
kosztem

szczelnie

powierzchni

bytowanie.

ZWIERZJ\T

RAWA MAZOWIECKA

Okresem

si~ przy zyciu.
zamkni~te

srodowiska

Brak dost~pu

przebywajqce

na terenie

majq zazwyczaj coraz wi~ksze
do niezamieszkanych

pojemniki z odpadami
naturalnego

na rzecz zwierzqt

oraz rozbudowa

niejednokrotnie

infrastruktury

uniemozliwia

.

szczeg61nie uciqzliwym jest sezon zimowy,

podczas

ciepfych

samodzielne
kt6rego niskie

temperatury stanowiq dodatkowe zagrozenie dla zycia zwierzqt nieposiadajqcych

domu.

Dostarczenie posHk6w kotom wolno zyjqcym umozliwia ich przetrwanie w przypadku braku
mozliwosci
powoduje,
zwierz~tom

samodzielnego

zdobycia

pokarmu.

ze stajq si~ one uzaleznione

Nalezy pami~tae,

od dokarmiajqcych

ze dokarmianie

kot6w

i aby pomoc zapewniana

nie przynosifa szkody, powinna bye ona regularna i dfugofalowa.

Opieka nad

kotami wolno zyjqcymi, w tym ich dokarmianie, miesci si~ w zakresie zadari wfasnych Miasta.
Waznym post~powaniem
zapewnienie

im

i wolno bytujqcymi jest

w zakresie opieki nad kotami bezdomnymi

opieki

weterynaryjnej

lub rannego. W takich przypadkach
powotanym w celu zapewnienia

w

przypadku

napotkania

zwierz~cia

chorego

nalezy zgfosie taki fakt Strazy, Policji lub organizacjom

pomocy zwierz~tom.

Reagowae

moze i powinien kazdy

mieszkaniec Miasta. Do zadari gminy miejskiej Rawa Mazowiecka, zgodnie z Ustawq, nalezy
takze zapewnienie

catodobowej

opieki weterynaryjnej

w przypadkach

zdarzeri drogowych

z udziatem kot6w.

W przypadku zwierzqt gospodarskich,
do domu, kluczowq

rol~ odgrywa

zwierz~cia

i powiadomienie

jednostkq,

kt6ra

W nast~pstwie

powinna
zgtoszenia

jego
zostae

kt6re uciekty bqdz si~ zgubify i nie potrafiq same trafie
ich wtasciwa
wtasciciela.

identyfikacja
W

poinformowana

Burmistrz

razie wqtpliwosci,
0

przedsi~wezmie

takim

wtasciciela.

fakcie

odpowiednie

zaistnienia okresu bezdomnosci wsr6d zwierzqt gospodarskich
im miejsca do przebywania

- odczytanie

oznakowania

co do wtasnosci,
jest

Urzqd

Miasta.

kroki. W przypadku

priorytetem jest zapewnienie

i podstawowa opieka na tym eta pie oraz aktywne poszukiwanie
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Przypadki

bezdomnosci

ustawodawca

przewidzia~

gospodarstwa

rolnego,

zwierz~tami.

wsr6d

zwierzqt

takq

mozliwose

kt6re zajmowae

Selekcji gospodarstwa

gospodarskich
i na~ozy~ na

Sq

bardzo

gminy

rzadkie,

jednak

obowiqzek

wskazania

i opiekq

nad takimi

si~ b~dzie przyjmowaniem

i jego wsparcia dokonae powinien organ sprawujqcy

w~adz~ w gminie - w przypadku gminy miejskiej Rawa Mazowiecka - Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka Eugeniusz G6raj.

Poprzez edukacj~ rozumiemy

og6~ dzia~ari ukierunkowanych

i celowych zmian. Punktem wyjsciowym do przeprowadzenia
sytuacja, wymagajqca

podj~cia odpowiednich

i oczekiwanych

na wywo~anie zamierzonych
zmian jest zazwyczaj zastana
krok6w, S~uzqcych poprawie

warunk6w og6lnych.
Przeprowadzanie

dzia~ari edukacyjnych

jest post~powaniem

swiadomym

oraz celowym,

a oczekiwane zmiany majq bye wzgl~dnie g~~bokie i trwa~e. Akcje informacyjno-edukacyjne
dla mieszkaric6w pozwalajq na ksztattowanie swiadomych postaw obywatelskich
prawid~owych zachowari.
swiadomosci

Dzia~alnose edukacyjna

jej mieszkaric6w,

z przepisami i zasadami

co w konsekwencji

post~powania

Miasta przyczynia

si~ do podnoszenia

prowadzi do rozwaznego

w sytuacjach zwiqzanych

i wdrazanie

i zgodnego

z ochronq zwierzqt oraz

przeciwdzia~aniem ich bezdomnosci.
Szeroko zakrojona dzia~alnose informacyjno-edukacyjna

Miasta niesie ze sobq pozytywny

wymiar w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy oraz swiadomosci

i tym samym przyczynia

si~ do ochrony ludzi i zwierzqt. Utrwalanie wtasciwych kierunk6w post~powania

ma na celu

wdrozenie pozqdanych zmian i ich jak najszersze promowanie.
Dzia~ania edukacyjne
powodzenia,

jako

na popraw~

sytuacji

Sq kluczowym

ze tylko

Edukacja mieszkaric6w

elementem

oczekiwana

i efektywnose

zmiana

realizacji
postaw

za~ozeri wymienionych

Programu

i warunkiem

mieszkaric6w
w niniejszym

moze

jego

wptynqe

dokumencie.

jest dzia~aniem d~ugofalowym i moze odbywae si~ poprzez takie

formy nauczania jak m.in. konferencje,

szkolenia, warsztaty, kampanie informacyjne,

akcje

edukacyjne, publikacje, filmy, foldery, plakaty, wystawy, itp. Materia~y edukacyjne mogq bye
udost~pniane

i rozprowadzane

poprzez

zoologiczne, Schronisko, stowarzyszenia

przychodnie

i lecznice

weterynaryjne,

sklepy

i organizacje spo~eczne, kt6rych statutowym celem
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jest ochrona zwierzqt. Istotnym elementem
oraz

pozyskiwanie

partner6w

i dost~pnosci

- radiowych

zafozenia

postulaty

zainteresowanych
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kampanii edukacyjnej

medialnych:

i telewizyjnych.

Programu

BEZDOMNOSCI

ZWIERZJ\T

RAWA MAZOWIECKA

prasowych,

a takze

Jak najszerzej

umozliwi

jest promocja Programu

dotarcie

w

zakrojona
z

miar~

mozliwosci

akcja propagujqca

informacjq

do

wszystkich

mieszkanc6w Miasta.

Katalog dziafan edukacyjnych

w ramach realizacji Programu nie jest zbiorem zamkni~tym

i pozqdane jest poszukiwanie

nowych rozwiqzan.

Podstaw~ mogq stanowie nast~pujqce

idee:

1. Wyraianie

sprzeciwu

i potf!pianie

niewlasciwego

zachowania

wobec

zwierzqt
Ksztaftowanie swiadomosci

ludzi powinno zostae oparte na wdrazaniu prawidfowych postaw

i zasad traktowania zwierzqt w og6lnosci. Promowanie humanitarnego

post~powania, w tym

poszanowanie

zwierz~cia,

przebiegae

praw

i

obowiqzk6w

r6wnoczesnie

z

wynikajqcych

pot~pianiem

z

posiadania

i wyrazaniem

sprzeciwu

traktujqcych zwierz~ta, zar6wno te pozostajqce pod ich opiekqjak

wobec

powinno
os6b

zle

i bezdomne. Powszechne

dostrzezenie a nast~pnie wyrazne pot~pienie tego rodzaju zachowan przyczynie si~ moze do
gf~bokiej i trwafej zmiany postaw wzgl~dem wszystkich zwierzqt. Aby Program m6gf spefnie
swojq rol~ potrzebna jest zmiana stosunku do zwierzqt i ch~e zapewnienia
opieki i pomocy. Sygnalizowanie
Gminie

sprawne

znowelizowanej
niecierpiqcych

podj~cie
ustawy

i zgfaszanie niepokojqcych

dziafan

w

wprowadzono

zwfoki,

gdy

zakresie

obowiqzek

pozostawienie

mieszkanc6w zdarzen umozliwi

ochrony

zwierzqt.

odebrania

zwierz~cia

zwierz~cia

im jak najlepszej

pod

opiekq

Na

podstawie

w przypadkach
dotychczasowego

wfasciciela lub opiekuna zagraza jego zyciu lub zdrowiu. Odebranie zwierz~cia moze zostae
wykonane

na podstawie

przedstawicieli

o

informacji

organizacji

uzyskanej

spofecznych,

odebraniu musi bye niezwfocznie

gospodarskie b~dq przekazywane

od strazy gminnej,

kt6rych statutowym

powiadomiony

policji, upowaznionych

celem jest ochrona zwierzqt.

Burmistrz Miasta. Odebrane zwierz~ta

do wskazanego

przez Burmistrza gospodarstwa

rolnego,

po uzyskaniu zgody wfascicieli.

Pot~pienie

porzucania

rozwini~ciem.
zwiqzanych
akcji

opieki

zwierzqt

wynika z poprzedniego

Dop6ki nie zostanie uswiadomiona
z porzuceniem
i zapobiegania

zwierz~cia,

i jest jego naturalnym

ludziom powaga sytuacji i konsekwencji

niemozliwe

bezdomnosci.

postulatu

b~dzie przeprowadzanie

Wfasciciel,

kt6ry

ponosi

efektywnych

odpowiedzialnose
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pod jego opiekq, obowiqzany jest do dbania

nie i zapewnienia

0

im odpowiednich warunk6w zycia oraz ochrony.
Spofeczny sprzeciw

wobec porzucania

zwierzqt stanowi swiadectwo

mieszkaric6w.

Jesli nie Sq to postawy zakorzenione

doprowadzie

dost~pnymi

sposobami

wfasciwych

wsr6d mieszkaric6w

informacyjno-edukacyjnymi

postaw

Miasta, nalezy

do

uksztatlowania

swiadomosci opartej na zasadach poszanowania praw zwierzqt.
Powodzenie

realizacji

mieszkaric6w

Miasta,

zafozeri

Programu

zalezy

kt6rzy mogq zapobiegae

w

duzej

mierze

bezdomnosci

od

zwierzqt

post~powania

na analziowanym

terenie.

Nadpopulacja

ps6w i kot6w jest powaznym problemem,

dotyczqcym

wszystkich.

Kazdego

roku w schroniskach w cafym kraju usypianych jest wiele tysi~cy ps6w i kot6w. Usypiane Sq
nie

z

powodu

starosci

czy

nieuleczalnej

choroby,

lecz

z

powodu

braku

miejsca

w schroniskach, chor6b wirusowych i zbyt mafej ilosci domowych adopcji.
Chirurgiczna
zwierzqt,
ze

sterylizacja

dotyczy

pomimo

jest

zar6wno

samic

krqzqcych

ze wysterylizowane

najlepszym

mit6w

jak

sposobem
i samc6w.

dotyczqcych

samce kot6w zyjq srednio

zabiegowi. Zachorowalnose

rozwiqzania
Nalezy

uswiadamiae

zabieg6w,

0

problemu

nadpopulacji
mieszkaric6w,

udowodnione

zostafo,

dwa lata dfuzej niz nie poddane temu

na pewne typy nowotwor6w zfosliwych i podatnose na infekcje,

szczeg61nie dr6g moczowych, spada u kot6w i ps6w

0

98%. Psy i koty poddane sterylizacji

nie Sq zbyt skfonne do wf6cz~gi, wiqzq si~ silniej ze swoimi ludzkimi opiekunami i majq mniej
kfopotliwych nawyk6w, jak np. wdawanie si~ w b6jki i znaczenie swego terytorium. Zabiegi
sterylizacji

Sq bezpieczne

na usuni~ciu fragment6w
na kilkumiesi~cznych

i przeprowadzane
ukfadu pkiowego

zwierz~tach.

przez

weterynarzy

(rozrodczego)

Powr6t do normalnej

rutynowo.

Polegajq

i mogq bye dokonywane
aktywnosci

juz

nast~puje

po kilku

sterylizacji,

pozwoli

dniach od zabiegu.
Nalezy

zach~cae

wfascicieli

to na unikni~cie nieplanowanego

do

poddawania

zwierzqt

zabiegom

rozrodu i kontrol~ Iiczby potencjalnie bezdomnych zwierzqt.

Adopcja zwierzqt bezdomnych jest najskuteczniejszym

sposobem

zwierzqt

opiekun6w.

aktualnie

pozbawionych

wfascicieli

rozwiqzywania

problemu

Wi~kszose

zwierzqt
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przebywajqcych

w schronisku jest oswojona, zy~a i dorasta~a z cz~owiekiem, ale z r6znych

powod6w stracHa w~asciciela. Cz~sto Sq to zwierz~ta wychowane,
czystosci. Zwierz~ta przebywajqce

u~ozone, ufne i nauczone

w schronisku zosta~y r6wniez poddane obowiqzkowym

zabiegom sterylizacji lub kastracji, w zwiqzku z czym nie ma potrzeby przeprowadzania

tych

zabieg6w we w~asnym zakresie.
Miasto powinno

promowac

swiadome

mozliwosci dla zapewnienia
na zycie adoptujqcych

nabywanie

im odpowiedniej

zwierzqt,

oparte

opieki. Decyzja

0

na rzetelnej

analizie

adopcji oddzia~uje nie tylko

i cz~onk6w ich rodzin, ale r6wniez ca~kowicie odmienia dalsze losy

zwierzqt. W zwiqzku z powyzszym istotne jest dokonanie rozsqdnych wybor6w oraz podj~cie
przemyslanych i odpowiedzialnych
Warunki

i zasady

wewn~trznych,

adopcji,

posiadajq

wiedzqce juz, jakiego

decyzji.

pomimo

r6znic w zaleznosci

cechy wsp6lne.

zwierz~cia

spe~niajq nasze oczekiwania.

Do schroniska

szukajq,

charakteru - pomocni Sq pracownicy

a jesli chodzi

schroniska,

przyjezdzajq

z obu stron - zar6wno

i jego procedur
zazwyczaj

sprecyzowanie

0

kt6rzy mogq pokazac,

Sposr6d nich mozna wybrac czworonoga

dokonamy juz wyboru, zwierz~ jest wyprowadzane
i zaakceptowaniu

od schroniska

osoby

pozqdanego

kt6re zwierz~ta
dla siebie, a gdy

przez pracownika z kojca. Po zapoznaniu

naszej, jak i zwierz~cia

- mozna dokonywac

formalnosci zwiqzanych z adopcjq zwierz~cia ze schroniska.
Adoptowac zwierz~ moze tylko osoba pe~noletnia, posiadajqca

przy sobie dow6d osobisty

oraz obroz~ i smycz. Dane z dowodu osobistego zapisywane Sq w dokumentach
Adopcji

mozna dokonac

tylko osobiscie,

w dniach i godzinach

otwarcia

schroniska.

schroniska

dla

wizytujqcych. Adopcja zwierz~cia wiqze si~ z pokryciem op~aty adopcyjnej. Jest to cz~sciowy
zwrot koszt6w szczepien i zabieg6w - poprzez uzyskane w ten spos6b pieniqdze schronisko
moze uregulowac koszty kolejnych zabieg6w dla zwierzqt u lekarza weterynarii
op~aty ustalana jest przez organ zarzqdzajqcy
z cennikiem

schroniska,

zwierz~cia z wpisanym
Uesli taki istnieje).
zobowiqzuje

w~asciciel otrzymuje
szczepieniem

Osoba

schroniskiem).
potwierdzenie

przeciw wsciekliznie

adoptujqca

si~ do dobrego traktowania

zwierz~

podpisuje

(wysokosc

Po uiszczeniu op~aty zgodnej
wp~aty, ksiqzeczk~
oraz indywidualny
umow~

nowego podopiecznego,

zdrowia

numer czip

adopcyjnq,

w kt6rej

a w wypadku,

gdy nie

b~dzie mog~a si~ juz d~uzej nim opiekowac - nie porzucania go, lecz oddania z powrotem
do schroniska.
Zwierz~ta nie Sq nigdy wydawane

do trzymania na ~ancuchu oraz do warunk6w,

gorsze od tych, jakie moze zapewnic im schronisko. W razie stwierdzenia
warunk6w lub nieodpowiedniego

kt6re Sq

nieodpowiednich

traktowania zwierz~cia, schronisko ma prawo zabrania go,
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wtascicielem

niemozliwa,

wptywem

nie

gdy

wptynq

na

popraw~

przygarnqe

zwierz~

albo

sprawlaJqCa

alkoholu

opieki

chce

osoba

wrazenie

Zwierz~ r6wniez nie zostanie wydane osobie, wzgl~dem kt6rej istnieje

ze trudni si~ handlem zwierz~tami.

Nie jest mozliwe

r6wniez adoptowanie

zwierzqt, na kt6rych wydanie nie zgadza si~ lekarz weterynarii. Zwierz~ z kwarantanny jest
wydawany jedynie tym osobom, kt6re Sq w stanie udokumentowae

fakt, iz Sq jego prawnymi

wtascicielami. W innym przypadku nie istnieje mozliwose adopcji zwierz~cia przebywajqcego
na kwarantannie.
Decydujqc si~ na adopcj~

nalezy pami~tae

0

kilku bardzo waznych

powinna bye wielokrotnie

i dogt~bnie

przeanalizowana,

(zapewnienie

akcesori6w,

regularnych wizyt u weterynarza),

Schronisko

pozywienia,
nalezy

z pracownikami
zwierz~ jest

odwiedzie

wielokrotnie,

i wolontariuszami,

przez

nas

zar6wno

kwestiach.

umozliwia

to

Po wybraniu

zwierz~cia,

w schronisku

spacer6w.

sobie,

jest

r6wniez

uswiadomienie

jak i czasowym.
rozm6w

okreslenie jakie doktadnie

pochopnej decyzji, zalecana jest jego obserwacja
Istotne

pod kqtem finansowym

przeprowadzanie

co pozwoli na jednoznaczne

poszukiwane.

Decyzja

aby

uniknqe

podj~cia

oraz podczas wsp61nych

iz zwierz~

potrzebuje

aby przyzwyczaie si~ do nowych wtascicieli i nowego domu, a wi~c w poczqtkowych
ma prawo bye zdezorientowane

i nerwowe.

Zadaniem

nowych wtascicieli

staran, aby zwierz~ w miar~ uptywu czasu oswajato si~ z nowymi
nie musiato juz wr6cie do schroniska.
ale z racji swojej
przeprowadzona

istoty i decydujqcej

w spos6b

majqcy

dla dalszego

dobro zwierz~cia

znalezienie

zycia zwierz~cia
za priorytet.

dniach

jest podj~cie

warunkami

Adopcja umozliwia zwierz~tom

czasu,

i nigdy
domu,

roli, musi zostae

Stqd niejednokrotnie

stosowane Sq procedury, pozwalajqce upewnie si~, ze osoba adoptujqca podj~ta swiadomq
i odpowiedzialnq decyzj~ i nie wyrzqdzi w przysztosci zwierz~ciu, juz doswiadczonemu

przez

cztowieka, jeszcze wi~kszej krzywdy

Wszystkie
w zakresie

dziatania

edukacyjne

prawidtowych

majq na celu podniesienie

postaw

wobec

zwierzqt

swiadomosci

i obowiqzk6w,

mieszkanc6w

wynikajqcych

z ich

posiadania. Szczeg61nie waznq kwestiq jest swiadomy zakup zwierzqt, kt6ry przyczyni si~
do ograniczenia ich niekontrolowanego
Odnoszqc si~ do problematyki

rozmnazania.

ochrony zwierzqt zasadne jest zwr6cenie

aspekt zaleznosci pomi~dzy ludzmi a zwierz~tami.

uwagi na etyczny

Nie mozna zapominae, ze zwierz~ta Sq

istotami zywymi, zdolnymi do odczuwania cierpienia, kt6re powinny miee zagwarantowane
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to, aby byty traktowane w spos6b humanitarny. Cztowiek, kt6ry jest swiadomy wartosci zycia,
zar6wno swojego jak i zwierz~cia, powinien a nawet ma obowiqzek bronic tej wartosci.
Prawidtowe postawy najtatwiej ksztattowac od najmtodszych lat i wdrazac poprzez dziatania
edukacyjne w szkotach i przedszkolach.
dziatajqcymi

na

rzecz

praw

mieszkanc6w do wspierania

We wsp6tpracy z organizacjami

i ochrony

i podejmowania

zwierzqt

Miasto

moze

pozarzqdowymi

r6wniez

aktywizowac

dziatan w ramach tych organizacji. Wszystkie

dziatania majqce na celu ochron~ zwierzqt przyczyniajq si~ do poprawy ich losu i co za tym
idzie takze warunk6w zycia mieszkanc6w Miasta.

6.

5VTUACJA

ZWIERZJ\T

BEZDOMNVCH

W

MIESCIE

RAWA

cz~sci wojew6dztwa

t6dzkiego,

MAZOWIECKA

Miasto Rawa Mazowiecka

potozone jest we wschodniej

na Wysoczyznie Rawskiej, nad Rzeka Rawkq. Miasto jest stoliCq powiatu rawskiego, w sktad
kt6rego wchodzq nast~pujqce
Mazowiecka.

gminy: Sadkowice,

Biata Rawska, Regn6w, Cielqdz i Rawa
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Rawa Mazowiecka
Wrodaw

roaA$ZOWSI(,

pohzona

jest na gt6wnych

- Praga oraz Warszawa

szlakach

komunikacyjnych

Warszawa

-

- t6dz,

przez co na terenie miasta panuje duzy ruch

tranzytowy, a dogodny uktad komunikacyjny

korzystnie wptywa na lokowanie na tym terenie

inwestycji i rozw6j nowych inicjatyw gospodarczych.
Potozenie miasta w centralnej cz~sci Polski oraz bliskosc duzych osrodk6w miejskich takich
jak Warszawa i t6dz,

powoduje, ze z jednej strony mieszkancy

korzystac z ich dorobku gospodarczego,

kulturowego,

Rawy Mazowieckiej

uczelni, teatr6w, a z drugiej strony

mieszkancy duzych aglomeracji miejskich mogq w ramach odpoczynku
Raw~ Mazowieckq

i zapoznac

na spacer sladami przesztosci

mogq

si~ z bogatq oraz interesujqcq
mozna bowiem zobaczyc

i rekreacji odwiedzic

historiq.

Wybierajqc

wiele wyjqtkowych

si~

i urokliwych

miejsc, zabytk6w, barokowych kosciot6w, przepi~kny park w stylu angielskim, a takze mozna
zwiedzic zamek w kt6rym wedtug legendy podobno straszy.
Miasto moze pochwalic si~ Iicznymi walorami,
promocja

Rawy Mazowieckiej

dodatkowo

na jej terenie.

W zwiqzku

uporzqdkowania

kwestii

i zapobieganiem

bezdomnosci

ma zach~cic do osiedlania

z powyzszym

zwiqzanej

z

dodatkowym

zapewnieniem

atutem
opieki

na jego terenie. Wtasciwe

Miastu nie tylko utrwalic dobry wizerunek,
do swiadomego, humanitarnego

kt6re caty czas Sq podkreslane,

si~ i inwestowania

Miasta jest
zwierz~tom

wdrozenie

a podj~ta

umiej~tnosc
bezdomnym

Programu

ale takze zach~ci mieszkanc6w

dziatania na rzecz praw i ochrony zwierzqt.

pomoze

i inne gminy

PROGRAM

OPIEKI

NAD ZWIERZE;TAMI

BEZDOMNYMI

NA TERENIE

Na terenie Miasta Rawa Mazowiecka
bezdomnych

zwierzqt,

MIASTA

W

ORAZ ZAPOBIEGANIA

BEZDOMNOSCI

2011 roku odnotowano

z czego wszystkie

ZWIERZJ\T

RAWA MAZOWIECKA

og61nie ok. 42 przypadki

dotyczy~y wah:~sajqcych si~ ps6w. Ze wzgl~du

na fakt, ze nie odnotowano zg~oszen odnoszqcych si~ do kot6w lub zwierzqt gospodarskich,
mozna wnioskowac, ze problem bezdomnosci zwierzqt na tym terenie ogranicza si~ g~6wnie
do ps6w.
Do chwili obecnej zg~oszenia mieszkanc6w

odnosnie wyst~powania

bezdomnych

zwierzqt

na terenie Miasta przyjmowa~ Wydzia~ Gospodarki Komunalnej. Nast~pnie kazdy przypadek
by~ traktowany
do miejsca,

indywidualne,
gdzie

tzn. po otrzymaniu zg~oszenia wskazana

znajdowa~o

si~ zab~qkane zwierz~

osoba udawa~a si~

i pr6bowa~a

ustalic

przyczyn~

bezdomnosci. Czasami okazywa~o si~, ze zwierz~ ma swojego w~asciciela, kt6remu uciek~o.
W niekt6rych przypadkach,

jezeli czworon6g

nie zachowywa~ si~ agresywnie,

albo by~ to

szczeniak, szybko znajdowa~ nowego w~asciciela. Cz~sto jednak bywa~y sytuacje, kiedy nie
udawa~o si~ znalezc
na interwencj~

opiekuna

powiadamia~a

w todzi przy ul. Kosodrzewiny
Miasta oraz zapewnienia

dla zwierz~cia.

W takich wypadkach

"Hotel dla Zwierzqt

i Ptactwa

56 , kt6ry zobowiqzany

im miejsca

w schronisku.

osoba udajqca si~

Domowego"

zlokalizowany

by~ do od~awiania zwierzqt z terenu
Tak jak

by~o wyzej

wspomniane,

nie odnotowano przypadk6w zg~oszen odnoszqcych si~ do kot6w lub zwierzqt gospodarskich
w zwiqzku z tym, Miasto problem bezdomnosci

rozpatruje g~6wnie z punktu wyst~powania

bezdomnych ps6w oraz obawia si~, ze problem ten b~dzie tylko przybiera~ na sile.
Skala i zasi~g zjawiska bezdomnosci wsr6d zwierzqt dotyczy ca~ego tereny Miasta, jednak
obszarami najbardziej
osiedlach

bowiem,

problematycznymi

niepostrzezenie

Sq osiedla budynk6w wielorodzinnych.

mieszkancy

okolicznych

przejezdni pozostawiajq psy, kt6re zdezorientowane
zwierzqt

natomiast

prowadzqc

zwi~ksza

tym samym

ich koncentracje

do poszerzenia

zmuszone jest do podejmowania

miejscowosci,

Na takich

lub po prostu

nie majq gdzie si~ podziac. Podrzucanie
na obszarze

zakresu

problemu.

Miasta

Rawa

Mazowiecka

Miasto w takim

dzia~an na wi~kszq skal~ i reagowania

przypadku

w przypadkach

zwierzqt, kt6rych bezdomnosc nie jest pierwotnie zwiqzana z jej obszarem.
Istotnym problemem
zlokalizowane
w oddalonym
kt6rego

Miasta Rawa Mazowiecka

jest brak schroniska

dla zwierzqt,

by~oby na jego terenie. Do tej pory bezdomne zwierz~ta
0

umieszczane

60 km "Hotelu dla Zwierzqt i Ptactwa Domowego" zlokalizowanym

pracownicy

po

ewentualnym

leczeniu

do schroniska w Wojtyszkach w gminie Brqszewice.

i

kwarantannie

przewozili

kt6re
by~y

w todzi,
zwierz~ta
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bezdomnosci

zwierzqt

MIASTA

na terenie
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Miasta

Rawa Mazowiecka

jest

szczeg61nie

dostrzegalny w okresie letnim (wakacyjnym). Liczba porzucanych wtedy zwierzqt drastycznie
wzrasta. Wyjezdzajqcy

na wakacje wfasciciele czworonog6w

porzucajq w ustronnych
pozbywajq.

miejscach,

Opr6cz oczywistego

zachowanie

cechuje

przywiqzujq

duzym

swoje zwierz~ta,

do drzew lub tez winny

braku wrazliwosci,

si~ r6wniez

zostawiajq

odpowiedzialnosci

okrucieristwem

spos6b si~ ich

i wyobrazni,

i powinno

zostac

takie

stanowczo

pot~pione.

6.3.

DOTYCHCZASOWE

ZWIERZ~TAMI

DZIAlANIA

BEZDOMNYMII

MIASTA·

PRZECIWDZIAlANIA

W

ZAKRESIE

OPIEKI

NAD

BEZDOMNOSCI

Opieka nad zwierz~tami bezdomnymi z obszaru Miasta Rawa Mazowiecka wykonywana jest
przez "Hotel dla Zwierzqt i Ptactwa Domowego" zlokalizowany w todzi przy ul. Kosodrzewiny
56.
Hotel dla Zwierzqt

i Ptactwa

Domowego

1 marca 2001

powstaf

roku

i byf jednym

z pierwszych w Polsce hotelem dla zwierzqt. Jak sam a nazwa wskazuje pod opiek~ plac6wki
przyjmowano

nie tylko psy i koty ale takze fretki, kr61iki i inne drobne zwierz~ta.

pomieszkiwafy

w hotelu r6wniez papugi. Wfasciciele z pefnym zaufaniem

swoich pupili, a zwierz~ta
wiele zaj~c absorbujqcych

miafy nie tylko zaspokojone

Cz~sto

przyprowadzali

swoje potrzeby bytowe, ale takze

im czas oczekiwania na powr6t do domu. Byfo psie przedszkole,

tresura i szkolenie oraz zabiegi kosmetyczne, a w razie potrzeby takze lekarskie.
Z roku na rok przybywafo
schronienie
zwierz~ta

jednak

skrzywdzonych,

bezpariskich

ps6w, kt6re znajdowafy

przy hotelu. Doszfo nawet do takiej sytuacji, ze ludzie przerzucali
przez

pfot na teren

Hotelu.

Wfasciciele

plac6wki

szukajqc

niechciane

zatem

rozwiqzari dla zapewnienia godnej egzystencji zwierz~tom oparli si~ na "Ustawie

0

nowych
Ochronie

Zwierzqt", kt6ra w pkt. 11 artykufu 11 m6wi, ze "zapewnienie opieki bezdomnym zwierz~tom
oraz ich wyfapywanie
z hotelu i poprowadzq
podstawach

nalezy do zadari wfasnych gmin". Zdecydowali
schronisko.

organizacyjnych

W taki spos6b powstafa instytucja oparta na solidnych
ekonomicznych,

zatrudniajqca

pracownik6w oddanych idei opieki nad bezpariskimi, skrzywdzonymi
przy ul. Kosodrzewiny
czasowego

zatem, ze zrezygnujq

obecnie

90

zwierz~tami. W todzi

znajduj~ si~ Hotel dla Zwierzqt b~dqcy na chwil~ obecnq miejscem

przechowywania

i kwarantannie przenoszone

bezpariskich

zwierzqt,

kt6re

Sq do schroniska w Wojtyszkach

po

ewentualnym

leczeniu

w gminie Brqszewice. Na jej
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terenie powsta~ nowoczesny
infrastrukturq,
pozwala

MIASTA

ORAZ ZAPOBIEGANIA

BEZDOMNOSCI

osrodek opieki nad bezdomnymi

zwierz~tami

kt6ra z jednej strony jest wygodna dla podopiecznych,

pracownikom

r6znych

To nowoczesne schronisko

ZWIERli\T

RAWA MAZOWIECKA

specjalnosci

sprawnie

a z drugiej strony

wykonywae

nazywa si~ "Hotel dla zwierzqt".

z rozbudowanq

swoje

Zapewniono

obowiqzki.

w nim nie tylko

przestronne boksy, budy, kt6re Sq przewiewne latem a ciep~e zimq, ale przede wszystkim
zwierz~ta majq zapewnione

pozywienie,

zycia. Pracownicy schroniska

niezb~dnq opiek~ weterynaryjnq

i godne warunki

maja pod swojq opiekq ok. 4 tysiqce zwierzqt,

ze kazde z nich jest na sw6j spos6b wyjqtkowe

ale wiedzq,

i g~~boko wierzq, ze wszystkie

z nich

doczekajq si~ adopcji.

7.

PROGRAM

OPIEKI

I ZAPOBIEGANIE

NAD

ZWIERZ~TAMI

BEZDOMNOSCI

NA TERENIE

BEZDOMNYMI
MIASTA

RAWA

MAZOWIECKA

7.1.

FORMY

OPIEKI

I ZAPOBIEGANIA

MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zgodnie

z art.

BEZDOMNOSCI

ZWIERZAT

NA TERENIE

ORAZ PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

11a znowelizowanej

ustawy

Miasto

zobligowane

jest

do zapewnienia

bezdomnym zwierz~tom miejsca w schronisku dla zwierzqt. Przez termin schronisko rozumie
si~ miejsce

przeznaczone

do opieki

nad zwierz~tami

okreslone w ustawie z 11 marca 2004 roku
chor6b zakaznych

zwierzqt

0

domowymi,

spe~niajqce warunki

ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu

(Oz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47,

poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513). Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy
wydano

Rozporzqdzenie

Ministra

Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca

w sprawie szczeg6~owych wymagan weterynaryjnych

2004 r.

dla prowadzenia schronisk dla zwierzqt

(Oz. U. Nr 158, poz. 1657) schronisko dla zwierzqt powinno bye zlokalizowane

w miejscu

oddalonym

publicznej,

co najmniej

zak~ad6w nalezqcych
produkcji produkt6w

0

150 m od siedzib ludzkich, obiekt6w

do podmiot6w
pochodzenia

prowadzqcych

zwierz~cego,

uzytecznosci

dzia~alnose gospodarczq

zak~ad6w nalezqcych

w zakresie

do przedsi~biorc6w

prowadzqcych dzia~alnose gospodarczq w zakresie wytwarzania srodk6w zywienia zwierzqt,
zak~ad6w prowadzqcych

dzia~alnose w zakresie zbierania,

przechowywania,

operowania,
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przetwarzania,

wykorzystywania

MIASTA

lub usuwania ubocznych

targ6w, sp~d6w, ogrod6w zoologicznych
na

kt6rym

zlokalizowane

W

schronisku

jest

wyodr~bnia

do wykonywania
utrzymywania

zwierzqt

m.

Pomieszczenia

bye

nast~pujqce

ZWIERZAT

zwierz~cych,

(osobne

dla

utwardzony

izolowania

samc6w,

samic),

rzezni,

zwierzqt. Teren,
i

pomieszczenia:

i chirurgicznych,

na kwarantann~, pomieszczenia do przechowywania
dezynfekcyjnych.

produkt6w

powinien

in.

leczniczych

zdrowych

BEZDOMNOSCI

oraz innych miejsc gromadzenia

schronisko,

si~

zabieg6w

ORAZ ZAPOBIEGANIA
RAWA MAZOWIECKA

ogrodzony.

przeznaczone

zwierzqt

boksy

chorych,

przeznaczone

produkt6w leczniczych, karmy, srodk6w

powinny zapewnie zwierz~tom

swobodne

poruszanie si~,

posiadae legowisko i staty dost~p do wody pitnej. Podmiot prowadzqcy schronisko zapewnia
zwierz~tom opiek~ weterynaryjnq

i prowadzi wykaz zwieraqt przebywajqcych

Na Miescie ciqzy odpowiedzialnose
Odpowiedzialnose

ta wyraza

si~ zar6wno

w schronisku, jak i zapewnieniu
r6wniez przeprowadzenie
wtascicieli dla zwierzqt

sterylizacji,

z powyzszym

bezdomnych.

Czese powyzszych

slepych

miot6w

Miasto Rawa Mazowiecka

przez Wydziat

ustalie wtasciciela

im miejsca

zadaniem

Miasta jest

zadan Miasto moze powierzye

Schronisko dla Zwierzqt (tj. odtowienie zwierzqt, zabiegi kastracji

usypianie

r6wniez zobowiqzane

zapewnieniu

niezb~dnej opieki. Obowiqzkowym

na nim ciqzy postanowHo, ze wszystkie
przyjmowane

w ich odtowieniu,

si~ na jago terenie.

sterylizacji lub kastracji zwierzqt w Schronisku oraz poszukiwanie

podmiotowi prowadzqcemu
lub

za bezdomne zwierz~ta znajdujqce

w schronisku.

poszukiwanie

wtascicieli).

W

zwiqzku

zdajqc sobie spraw~ z odpowiedzialnosci
zgtoszenia odnosnie

Gospodarki

Sq do podejmowania

bezdomnego

i

zwierz~cia,

Komunalnej

bezdomnych

oraz Straz

dziatan interwencyjnych
b~dq zobowiqzane

jaka

zwierzqt b~dq

Miejskq.

Podmioty

te

tzn. jezeli nie uda si~

zapewnie

mu schronienie

w Schronisku.
Schronisko,

lecznica weterynaryjna

zwierzqt bezdomnych,
zdarzen

drogowych

wykonujqca

osoba zapewniajqca
z udziatem

zwierzqt,

obligatoryjne

zabiegi

sterylizacjilkastracji

catodobowq opiek~ weterynaryjnq
a takze wykonawca

w przypadku

dokonujqcy

znakowania

zwierzqt, zostanq wytonieni przez Urzqd Miasta w drodze przetargu do dnia 25 lutego 2012
roku.
Miasto Rawa Mazowiecka
lekarsko-weterynaryjne
Mazowiecka
natomiast

oraz

planuje w szczeg61nych przypadkach

finansowae

inne zabiegi

natomiast opiekq nad kotami wolno zyjqcymi na terenie Miasta Rawa

ich dokarmianiem

b~dq zajmowae

si~ wolontariusze.

Ze wzgl~du

na fakt, ze do tej pory na terenie Miasta nie zostaty odnotowane

wyst~powania
btqkajqcego

bezdomnosci
zwierz~cia

wsr6d zwierzqt gospodarskich,

gospodarskiego,

pracownik

to w momencie

przydzielony

do

przypadki

pojawienia si~
interweniowania
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w sprawach zgtoszen zwierzqt bezdomnych,

wskaze gospodarstwo

majqCe zapewnie mu

miejsce.
W momencie
zostanie

pojawienia

kazdorazowo

b~dzie interwencja

si~ sygnatow odnosnie
tym problemie

0

i wyjasnienie

niehumanitarnego

poinformowana

zgtoszenia.

traktowania

Straz Miejska,

Podmiotami

zwierzqt,

ktorej zadaniem

zaangazowanymi

w realizacj~

Programu na terenie Miasta b~dq zatem:
•

Urzqd

Miasta

Rawa

Mazowiecka,

a

w

szczegolnosci

Wydziat

Gospodarki

Komunalnej,
•

Straz Miejska,

•

oraz Schronisko,

ktore zostanie wytonione przez Miasto w drodze przetargu do dnia

25 lutego 2012 roku.

Istotnym zagadnieniem
Odtawianie

zwierzqt

jest sprawne i skuteczne odtawiane zwierzqt oraz ich utrzymanie.
bezdomnych

do obowiqzkowych

zadan

i zapewnienie

wtasnych

Miasta.

im

Kazde

miejsca

miasto

w

musi

schronisku
poszukae

nalezy

i znaleze

mozliwose zapewnienia opieki bezdomnym zwierz~tom. Zabronione jest odtawianie zwierzqt
bezdomnych bez zapewnienia

im miejsca w schronisku, chyba, ze zwierz~ stwarza powazne

zagrozenie dla ludzi lub innych zwierzqt. Bezdomne zwierz~ta po odtowieniu powinny bye
niezwtocznie

przewiezione

do Schroniska.

Uzywane

i urzqdzenia nie powinny stwarzae zagrozenia
na cierpienie lub bol. Waznym zagadnieniem

przy odtawianiu

zwierzqt

dla zwierzqt bezdomnych

zwiqzanym ze Schroniskiem

metody

ani narazae ich
jest zapewnienie

przebywajqcym w nim zwierz~tom odpowiedniej opieki weterynaryjnej.
Odtawianiem zwierzqt bezdomnych, catodobowq opiek~ weterynaryjnq
losowych z udziatem
miejsca schronienia
lecznica

zwierzqt,

zabiegami

dla czworonogow

weterynaryjna

wykonujqca

sterylizacji

i kastracji,

w przypadku zdarzen

a takze zapewnieniem

i opieka nad nimi b~dq zajmowae
obligatoryjne

zabiegi

si~ Schronisko,

sterylizacji/kastracji

zwierzqt

bezdomnych, osoba zapewniajqca

catodobowq opiek~ weterynaryjnq

w przypadku zdarzen

drogowych

a takze wykonawca

znakowania

z udziatem

zwierzqt,

dokonujqcy

zwierzqt,

zostanq wytonieni przez Urzqd Miasta w drodze przetargu do dnia 25 lutego 2012 roku.
Priorytetowym

zadaniem

w zakresie

zapewniania

opieki

i zapobiegania

zwierzqt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka jest uswiadamianie

bezdomnosci

spoteczenstwa

odnosnie,
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nie tylko problemu jakim

niewqtpliwie

uswiadamianie

mieszkancom,

lokalnym

jest zjawisko

bezdomnosci

ze zwierz~ta

majq

zwierzqt,

ale r6wniez

prawa

kt6re trzeba

swoje

przestrzegae. Kazda osoba juz od najm~odszych lat powinna zdawae sobie spraw~ z faktu,
ze kiedys to w~asnie cz~owiek udomowi~ zwierz~ta i pozbawi~ ich mozliwosci samodzielnego
zycia, dlatego teraz na kazdym z osobna spoczywa odpowiedzialnose
oraz zapewnianie

im humanitarnych

si~ ponadto zapominae,
po prostu wyrzucie.

warunk6w zycia. W swoim post~powaniu

ze zwierz~ nie jest zabawkq

czy pomaga w codziennym funkcjonowaniu.

ale r6wniez

(terapia

odpowiednio

uswiadomienie

metody

wspierajqce

zwierzqt,

w

proces

celu

pierwszym

mieszkancom

zwyczajnie

sterylizacji/kastracji.

rehabilitacji

i terapii

osobom

z udzia~em

niepe~nosprawnym

krokiem

edukacji.

Kolejnymi

Miasta, ze problem bezdomnosci

zwierzqt

jest

pe~niq w naszym

krokami

Sq:

zwierzqt wyst~puj~ na ich

Jednym ze sposob6w

poddawanie

bowiem

ograniczajqcym

czworonog6w

zabiegom

Niekt6rzy bojq si~, ze takie zabiegi zaszkodzq zdrowiu zwierzqt, a tak

poddawanie

zwierzqt

tym zabiegom

chroni je przed nowotworami

rodnych, zapobiega ciqzom urojonym u suk, wysterylizowana
natomiast wykastrowany

Innym sposobem

dotrzyma

(terapia z psem) czy felinoterapia

pomocy

jak mozna mu zapobiec.

bezdomnosci

psychicznie,

czy

spo~eczenstwa odnosnie tego, jak waznq rol~ zwierz~ta

terenie oraz okreslenie

naprawd~

niebezpieczenstwo,

spo~ecznie.

dopiero

problem

powstanie

wyszkolonych

Uswiadamianie
jest

jezeli

czyli

i nieprzystosowanym

zyciu

Wezmy chociazby psa, kt6ry jest przewodnikiem

Innym przyk~adem moze bye dogoterapia

z kotem),

ratuje cz~owiekowi zycie,

Taki przewodnik nie tylko pom02e cz~owiekowi dostae si~ do celu,

ostrzeze,

towarzystwa.

nie powinno

kt6ra jak nam si~ znudzi mozna

Jest to istota zywa, kt6ra niejednokrotnie

dla osoby niewidzqcej.

troszczenia si~ 0 nie

ograniczania

samica staje si~ stabilniejsza

samiec jest mniej pobudliwy,

bezdomnosci

jest

promocja

narzqd6w

nie wdaje si~ w b6jki.

i zach~canie

mieszkanc6w

do adopcji zwierzqt
Miasto Rawa Mazowiecka zdaje sobie spraw~, ze jednq z problematycznych

kwestii jest brak

mozliwosci weryfikacji czy zg~aszane do od~owu zwierz~ jest faktycznie bezdomne. B~qkajqce
si~ zwierz~,

nieposiadajqce

zadnego

w~asciciela jest automatycznie

oznakowania

umieszczane

umozliwiajqcego

w schronisku.

Ponadto

identyfikacj~
niemoznose

identyfikacji w~asciciela przed~uza procedur~ opieki nad takim zwierz~ciem

jego

szybkiej

i naraza Miasto

na dodatkowe wydatki. W zwiqzku z powyzszym Rawa Mazowiecka za priorytetowe zadanie,
opr6cz edukacji spo~eczenstwa w zakresie zapewnienia opieki i zapobiegania
zwierzq na swoim terenie, uwaza znakowanie
Odpowiednio

oznakowane

bezdomnosci

zwierzqt w celu u~atwienia ich identyfikacji.

zwierz~ oraz stworzona

baza znakowanych

zwierzqt

pozwolq

PROGRAM

QPIEKI

NAD ZWIERZE;TAMI

BEZDOMNYMI

NA TERENIE

MIASTA

ORAZ ZAPOBIEGANIA

BEZDOMNOSCI

ZWIERZJ\T

RAWA MAZOWIECKA

szybko odnaleze wfasciciela waf~sajqcego si~ czworonoga,

ile taki istnieje. Jezeli zwierz~

0

nie posiada swojego opiekuna, to dziafanie to znacznie przyspieszy proces adopcyjny.
Zdaniem Miasta najwi~ksze

trudnosci

z brakiem lub niedostatecZnq

zwiqzane z realizacjq

ilosciq srodk6w finansowych

Programu

b~dq wiqzafy si~

przeznaczonych

na realizacj~

programu, a takze brak schroniska, kt6re zlokalizowane byfoby na terenie Miasta lub w jego
bliskiej okolicy. Problem ten jest
adopcj~ zwierzqt przebywajqcych
mieszkanc6w.

Ludziom

zlokalizowanego

tyle istotny, ze pomimo

0

w schronisku, istnieje obawa braku zainteresowania

bowiem

wiele

0

fatwiej

byfoby

7.3.

dotrzee

na terenie ich miast, niz jechae do schroniska oddalonego

wsr6d

do

schroniska

0

kilkadziesiqt

•

kilometr6w.

r

iz Miasto b~dzie promowae

EOUKACJA I PROMOCJA PROGRAMU

Miasto Rawa Mazowiecka

dostrzega

informacyjno-edukacyjnych,

kt6re wpfynq na postawy obywateli

Przedsi~wzi~cia
odnosnie

potrzeb~ organizowania

wdrazania

przedsi~wzi~e

oraz na ich zachowania.

takie bowiem majq z jednej strony przyczynie si~ do poszerzenia

opieki

nad zwierz~tami,

a z drugiej

strony

majq uswiadomie

wiedzy

spofeczenstwu

lokalnemu, ze zwierze jest istotq zYWq majqcq swoje prawa, kt6re nie zostafy okreslone bez
powodu, tylko po to aby ich przestrzegae.
Edukacja spofeczenstwa

jest niezmiernie wazna, poniewaz ksztatlowanie

juz od najmfodszych lat pozwoli na popraw~ dotychczasowego

dobrych postaw

losu zwierzqt. Warto przy tym

uswiadomie ludziom, ze to kiedys wfasnie sam czfowiek, chcqc miee jakiegos towarzysza
w zyciu, udomowH zwierz~ta
funkcjonowania,

je jednoczesnie

umiej~tnosci

dlatego teraz powinien wziqe za to odpowiedzialnose

w szczeg61nosci
i zaufaniem.

pozbawiajqc

psy,

obdarzajq

swojego

Relacje mi~dzy czworonogiem

Stanisfawa Gfqbinskiego,

opiekuna

nie tylko

wr~cz

. Zwierz~ta domowe,

ogromnq

mifosciq,

ale

a czfowiekiem niezwykle trafnie opisujq sfowa

kt6re cz~sto umieszczane Sq na gf6wnych stronach internetowych

schronisk "( ...) pies jest czyms wi~cej niz naszym towarzyszem.
czasami

samodzielnego

niezb~dnq

cz~sciq

naszego

zycia.

Moze stae si~ waznq,

Moze bye nam tak potrzebny,

jak

potrzebna jest nam przyjazn innych ludzi. Czasami nawet bardziej, gdyz jego przyjazn bywa
niezawodna i straszliwie, zenujqco bezinteresowna. Takiej przyjazni my, ludzie, nie jestesmy
zwyczajni, takie uczucie bardzo rzadko bywa naszym udziafem".
Miasto Rawa Mazowiecka
Zapobiegania

w ramach programu Opieki nad Zwierz~tami

Bezdomnosci

Zwierzqt

na swoim

terenie

planuje

Bezdomnymi

przeprowadzie

oraz
akcje

PROGRAM

OPIEKI

NAD ZWIERlE;TAMI

BElDOMNYMI

NA TERENIE

ORAl

MIASTA

ZAPOBIEGANIA

BElDOMNOSCI

ZWIERZAT

RAWA MAlOWIECKA

edukacyjne dla uczni6w oraz mieszkanc6w w zakresie humanitarnego

traktowania zwierzqt.

Edukacja uczni6w na zasadzie wczesniej ustalonych i przygotowanych

spotkan ma na celu

uswiadamianie dzieci i mfodziezy odnosnie opieki nad zwierz~tami juz od najmfodszych lat,
poniewaz jedynie tak wczesna edukacja moze na trwafe nauczyc mfodego czfowieka jak
szanowac

czworonoga

i przestrzegac

poruszane

b~dq nie tylko tematy

zasadami prawidfowego

jego

zwiqzane

praw.

Na przygotowywanych

z Prawami

zwierzqt,

spotkaniach

zasadami

zywienia, ale r6wniez b~dq przekazywane

piel~gnacji,

informacje jak powinno

si~ post~powac w przypadku nietypowych sytuacji z udziafem zwierzqt.
Akcje

edukacyjne,

zwierzqt

informujqce

potrzebie

rozpowszechniane
podczas

r6znych

W

mieszkanc6w

post~powania
formie

zebran

w

plac6wkach

rozwieszone

r6wniez

plakaty

humanitarnego

wymogami,
takich jak
miasta

traktowania

b~dq
ulotki,

dodatkowo

przekazywane

oraz zaj~c w szkofach

w budynku Urz~du Miasta, aby interesanci zafatwiajqcy

oraz

uczulajqce

jej

si~ na terenie

mogli zapoznac

edukacyjnych

z

•

edukacyjnych,

odbywajqcych

i swietlicach, a takze umieszczone
sprawy w Urz~dzie

zgodnie

materiaf6w

zasadach

0

w

si~ z tym tematem.

strategicznych

spofecznosc

W Urz~dzie

punktach

na problem

dodatkowo

bezdomnosci

Miasta,
zostanq

zwierzqt

i ich

humanitarnego traktowania.
Zafozenia Programu oraz akcje zach~cajqce mieszkanc6w do adopcji zwierzqt bezdomnych
b~dq

ponadto

promowane

www.rawamazowiecka.pl.

na

stronie

Na stronie

internetowej

tej pojawiq

Miasta

Rawa

si~ informacje

Mazowiecka

odnosnie

-

praw jakie

posiadajq zwierz~ta, dane na temat zwierzqt, kt6re czekajq na adopcj~ wraz z ich zdj~ciami,
a takze zafqczone zostanq linki schronisk do kt6rych mozna si~ udac w celu adoptowania
czworonoga.

W budzecie Miasta Rawa Mazowiecka
na realizacje zafozen "Programu

w biezqcym 2012 roku przeznaczono

opieki nad zwierzf1tami bezdomnymi

110.000 zf

oraz zapobiegania

bezdomnosci zwierzqt na terenie Miasta".
Miasto planuje przeznaczyc

na opiek~ nad zwierz~tami

bezdomnymi

srodki w wysokosci

100.000 zt W ramach wyszczeg61nionej kwoty zawierajq si~ koszty zwiqzane z odfawianiem
zwierzqt bezdomnych,

cafodobowq

opiek~ weterynaryjnq

w przypadku

z udziafem zwierzqt, zabiegi sterylizacji i kastracji, a takze zapewnienie

zdarzen

losowych

miejsca schronienia

PROGRAM

QPIEKI

NAD ZWIERZ~TAMI

BEZDOMNYMI

NA TERENIE

dla czworonog6w

MIASTA

BEZDOMNOSCI

ZWIERZJ\T

i opieka nad nimi. Koszty te b~dq wiqzafy si~ z zawarciem

niezb~dnych um6w m.in. ze Schroniskiem,
zabiegi sterylizacji/kastracji
weterynaryjnq

ORAZ ZAPOBIEGANIA
RAWA MAZOWIECKA

w

lecznicq weterynaryjnq

zwierzqt bezdomnych,

przypadku

zdarzen

drogowych

wykonujqcq

osobq zapewniajqcq
z udziafem

przez Miasto
obligatoryjne

cafodoboWq opiek~

zwierzqt,

kt6re

zostanq

wyfonione przez Urzqd Miasta w drodze przetargu do dnia 25 lutego 2012 roku.
Miasto

ponadto

w

ramach

"Programu

opieki

nad

zwierzfiJtami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania bezdomnosci zwierzqt" na swoim terenie planuje wykonac czipowanie zwierzqt
oraz stworzyc

odpowiedniq

baz~ danych

zaczipowanych

zwierzqt.

Mazowiecka

najp6zniej

Na cel ten Miasto

zamierza przeznaczyc 10.000 zt

Projekt

Programu

Burmistrz

Miasta

Rawa

do

dnia

1 lutego

przekazuje do zaopiniowania:
•

wfasciwemu powiatowemu

lekarzowi weterynarii,

•

organizacjom spofecznym, kt6rych statutowym celem dziafania jest ochrona zwierzqt,
dziafajqcym na obszarze Miasta Rawa Mazowiecka,

•

dzierzawcom

lub zarzqdcom

obwod6w fowieckich, dziafajqcych

na obszarze Miasta

Rawa mazowiecka.
Wymienione

podmioty w terminie

o nim opinie. Niewydanie

21 dni od dnia otrzymania

opinii w tym terminie

projektu

Programu

uznaje si~ za akceptacj~

wydajq

przesfanego

Programu.
Po akceptacji

Programu,

nast~puje jego przyj~cie w postaci uchwafy Rady Miasta Rawa

Mazowiecka, najp6Zniej do dnia 31 marca.

