
UCHWALA NR XXV/197/13

RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA

w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomnosci zwierz~t na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2013 roku.

Na padstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samarzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591, z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz. 558,
Nr 113 paz. 984 , Nr 214 paz. 1806, Nr 153 paz. 1271 ,;Z 2003 r. nr 80 paz. 717 , Nr 162 paz.
1568, z 2004 r. Nr 102 paz. 1055 , Nr 116 paz. 1203 , Nr 172 paz. 1441 , Nr 175 paz. 1457 ,
z 2006 r. Nr 17 paz. 128 , nr 181 paz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 paz. 327 , Nr 138 paz. 974, Nr
173 paz. 1218, Nr 180 paz. 1111 , Nr 223 paz. 1458, Nr 52 paz. 420, Nr 157 paz. 1241 , z
2010 r. Nr 28 paz. 142 i paz.146 , Nr 40 paz. 230 , Nr 106 paz. 675 , z 2011r. Nr 21 paz. 113
, Nr 117 paz. 679 i Nr 134 paz. 777 , Nr 149 paz. 887, Nr 217 paz. 1281 z 2012 paz. 567) i
art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. a achranie zwierzqt ( t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 106,
paz. 1002 . Nr 69 paz. 625 , Nr 92 paz. 880 . Nr 96 paz. 959 , z 2005 r. Nr 33 paz. 289 ., Nr
175 paz. 1462 ,z 2006 r. Nr 249 paz. 1830 , z 2008r Nr199 paz. 1227 , z 2009 r. Nr 18 paz. 97
, Nr 79 paz. 668 , Nr 92 paz. 753 z 2010 r. Nr 47 paz. 278 , z 2011 r. Nr 230 paz. 1373 z
2012, paz. 908 i 985. ) Rada Miasta w Rawie Mazowieckiej uchwala, co nast~puje:

§ 1. Przyjmuje siy pragram apieki nad zwierzytami bezdamnymi araz zapabiegania

bezdamnasci zwierzqt na terenie Miasta Rawa Mazawiecka w 2013 raku w brzmieniu

akreslanym w zalqczniku da uchwaly.
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Ilekroe w nlnleJszym Programie pojawia si~ odniesienie do:
• Miasta - naleiy przez to rozumiec Miasto Rawa Mazowiecka,
• Burmistrza - naleiy przez to rozumiec Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka,
• Urzqd Miasta - naleiy przez to rozumiee Urzqd Miasta w Rawie Mazowieckiej,
• Schroniska dla Zwierzqt - naleiy przez to rozumiee Schronisko dla zwierzqt

wytonione w drodze przetargu do dnia 30 czerwca 2013 roku,
• Przychodni Weterynaryjnej - naleiy przez to rozumiee Przychodni~ z ktorq

zostanie podpisana umowa cywilno prawna,
• Wtasciciela - naleiy przez to rozumiee osob~ b~dqcq mieszkancem Miasta

Rawa Mazowiecka posiadajqca zwierz~ lub zwierz~ta, 0 ktorych mowa w
Programie,

• Opiekuna - naleiy przez to rozumiee osob~, ktora sprawuje nadzor i opiek~ nad
zwierz~ciem lub zwierz~tami na terenie Miasta Rawa Mazowiecka,

• Przedstawiciela Organizacji Spotecznej - naleiy przez to rozumiec osob~, ktora
dziata i sprawuje opiek~ nad zwierz~ciem lub zwierz~tami z upowainienia
Organizacji Spotecznej, ktorej statutowym celem dziatania jest ochrona zwierzqt.

Swiatowa Deklaracja Praw Zwierzqt Uchwalona w roku 1977 w Londynie przez
Mi~dzynarodowq Federacj~ Praw Zwierzqt, zaczynajqca si~ od stow: "Z uwagi na to,
ze kaide zwierz~ ma pewne prawa, ie nieznajomose i lekcewaienie tych praw
sprowadzity cztowieka i prowadzq go nadal na drog~ przest~pstw przeciwko naturze
i zwierz~tom; ie uznania przez gatunek ludzki prawa innych zwierz~cych do egzystencji
stanowi podstaw~ wspotistnienia wszystkich istot iywych; ie cztowiek popetnia zbrodni~
ludobojstwa; ie poszanowanie zwierzqt przez cztowieka wiqie si~ z poszanowaniem
ludzi mi~dzy sobq i ie jui od najmtodszych lat naleiy cztowieka uczye obserwowae,
rozumiec, szanowae i kochae zwierz~ta (...)", kompleksowo prezentuje kluczowe postulaty
i poiqdane wzorce odnoszqce si~ do post~powania cztowieka wobec zwierzqt.
Z tresci Deklaracji wynika m.in., ie "kaide zwierz~ ma prawo oczekiwae od cztowieka
poszanowania, opieki i ochrony" oraz porzucenie zwierz~cia jest aktem okrutnym i
nikczemnym". Problem respektowania praw zwierzqt i podejscia do ich kwestii
w sposob opierajqcy si~ na zasadach humanitaryzmu, empatii i troski wymaga dziatan
na szczeblu swiatowym i dqienia do ksztattowania i rozwijania swiadomych, zgodnych
z tymi zasadami postaw. Deklaracja jest postulowanym zestawem regut post~powania,
zapewnia wytyczne i nadaje kierunki rozwoju na poziomie poszczegolnych panstw.
Trese preambuty, jak i catv akt prawny, jest powszechnie uznany za pewnego rodzaju
konstytucj~ torujqcq drog~ dalszym rozwiqzaniom normatywnym w tym zakresie.
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Choc Deklaracja nie ma charakteru wiqzqcego, to jednak wywarta duzy wptyw
na obecny ksztatt statusu prawn ego zwierzqt.
Majqc na uwadze fakt, ze zwierz~ nie jest rzeCZq, a istotq zyjqcq i zdolnq do
odczuwania bolu oraz cierpienia, cztowiek jest mu winien poszanowanie, ochron~ oraz
opiek~. Do zasadniczych praw zwierzqt zalicza si~ najcz~sciej prawo do zycla I prawo
do wolnosci od cierpienia. Kazde zwierz~ wymaga traktowania w sposob humanitarny,
czyli uwzgl~dniajqcy jego potrzeby i zapewniajClcy mu opiek~ i ochron~. Zabronione jest
niehumanitarne zabijanie oraz zn~canie si~ nad zwierz~tami, ktore nalezy rozumiec jako
zadawanie lub swiadome dopuszczanie do zadawania bolu lub cierpien.
Bol i cierpienie zadaje si~ zwierz~ciu rowniez poprzez porzucenie go przez wtasciciela
bCldi przez innq osob~, pod ktorej opiekq zwierz~ pozostaje. Problem porzucenia
zwierzClt, w szczegolnosci psow i kotow, prowadzqcy do ich bezdomnosci, z roku na rok
przybiera coraz wi~ksze rozmiary. Bezdomnosc zwierzqt jest zagadnieniem ztozonym,
a jego irodet nalezy doszukiwac si~ w zachowaniach i postawach ludzkich.
W Polsce kazdego roku dziesiCltki i tysi~cy psow i kotow porzuconych przez swoich
wtascicieli. Najcz~stszym powodem takiego post~powania jest ludzka niedojrzatosc
i nieodpowiedzialnosc, prowadzqca do podejmowania nieprzemyslanych decyzji, ktorych
skutki wazq na dalszym zyciu i zdrowiu b~dqcych pod opiekq cztowieka zwierzClt
domowych. Catkowicie zalezne od pomocy cztowieka zwierz~ w momencie porzucenia
jest bezbronne, zdezorientowane i niezdolne do samodzielnego zycia. Takie zdarzenia
zazwyczaj prowadzq do traumatycznych przezyc, trwatego urazu i nieufnosci w stosunku
do wszystkich ludzi. Bezdomnosc zwierzqt jest cz~sto rowniei skutkiem zmieniajClcej si~
mody na okreslone rasy i gatunki, co prowadzi do pozbywania si~, wczesniej nabytych, a
uznawanych obecnie za mniej popularne, zwierzqt. Pozbywanie si~ psow i kotow z
hodowli i targowisk oraz ich niekontrolowanie nadmierne rozmnazanie rowniez
przyczynia si~ do wzrostu liczby zwierzqt bezdomnych.
Za problem bezdomnosci zwierzClt odpowiedzialnosc ponosi cztowiek i to on pOWlnlen
zmienic swoje postawy i post~powanie, aby sytuacja mogta ulec poprawie. Los
zwierzClt zalezy catkowicie od swiadomych i odpowiedzialnych dziatan ludzi, ktorzy
swoim post~powaniem wobec zwierzqt dajq wyraz poszanowaniu zasad
humanitaryzmu i jednoczesnie swiadectwo wtasnego cztowieczenstwa.
Przeciwdziatac bezdomnosci moze kazdy, a zapewnienie opieki bezdomnym zwierz~tom
nalezy do zadan wtasnych miasta i jest regulowane ustawowo.
Istota Programu Opieki nad Zwierz~tami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomnosci
ZwierzClt w Miescie moze byc rozpatrywania wielopoziomowo.
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Opr6cz oczywistego wymogu prawn ego, nafozonego na miasta przepisami
znowelizowanej ustawy, znaczenie Programu powinno bye r6wnlez analizowane
z perspektywy wymiaru spofeczno-kulturalnego. Kwestia nastawienia do problematyki
zwiqzanej z ochronq zwierzqt, opiekq nad nimi oraz sposobami zapobiegania ich
bezdomnosci jest odzwierciedleniem poziomu swiadomosci spofeczenstwa i jego
rozwoju. Spofecznose rozumleJqCa istot~ poszanowania praw zwierzqt, dqzqca
do zapewnienia im godnych warunk6w bytowania i pot~piajqca postawy niezgodne
z tymi zasadami postrzegana jest jako wysoko rozwini~ta, cywilizacyjnie zaawansowana
i humanitarna.
Bezdomnose zwierzqt jest nierozerwalnie zwiqzana.z post~powaniem czfowieka i nie
maze jej skutecznie zapobiec bez zmiany cafego systemu wartosci, postaw

niejednokrotnie gf~boko zakorzenionych przekonan opartych na lekcewazqcym
podejsciu do materii zwiqzanej z poszanowaniem praw zwierzqt. Podnoszenie
swiadomosci spofeczneL edukacja w tym zakresie i dqzenie do budowy spofeczenstwa
rozwaznego i rozwini~tego powinno bye priorytetem r6wniez na poziomie
poszczeg61nych miast.
Miasto jako jednostka samorzqdu terytorialnego lokalnie najblizsza swaim mieszkancom
maze i powinna prowadzie dziafania majqce na celu zmian~ myslenia spofecznosci, a co
za tym idzie zmian~ warunk6w zycia ludzi oraz zaleznych ad ich dobrej woli zwierzqt.
To w jaki spos6b zagadnienie ochrony zwierzqt i zapobiegania ich bezdomnosci
jest rozwiqzywanie na szczeblu gminnym obrazuje zdolnose wfasciwego organizowania
i zarzqdzania materiq nalezqcq do kompetencji wfasnych gminy i jednoczesnie stanowi
wyraz przykfadnego post~powania i promowania postaw spofecznie pozqdanych
i akceptowanych.
Program Ochrony Zwierzqt i Zapobieganie Bezdomnosci dla Miasta Rawa Mazowiecka
ma w swaim zafozeniu pom6c Miastu uporzqdkowae problematyk~ zwierzqt
bezdomnych m.in. poprzez analiz~ proponowanych rozwiqzan i sposob6w ich realizacji.
Wykonanie zafozen Programu i jego kontrola spoczywa na Miescie, kt6rej celem
powinna bye jak najpefniejsza i najbardziej efektywna realizacja zafozen. Pozytywnych
rezultat6w nalezy oczekiwae sferze spofeczneL kulturowej oraz wizerunkowej Miasta.
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W aktualnym stanie prawnym, dziatania majqCe na celu opiek~ nad zwierz~tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt wchodzq w zakres zadan
wtasnych gmin.

• okresla art. lla ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku a ochronie zwierzqt (Dz. U. z
2003 r. Nr 106 poz.1002 ze zm.)

1. Rada gminy wypetniajqc obowiqzek, a ktorym mowa w art.ll ust.1, okresla w
drodze uchwaty, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierz~tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt.

2. Program, a ktorym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierz~tom mleJsca w schronisku dla zwierzqt,
2) opiek~ nad wolno iyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odtawianie bezdomnych zwierzqt,
4) obligatoryjnq sterylizacj~ alba kastracj~ zwierzqt w schroniskach dla

zwierzqt,
5) poszukiwanie wtascicieli dla bezdomnych zwierzqt,
6) usypianie slepych miot6w,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt

gospodarskich,
8) zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen

drogowych z udziatem zwierzqt.
3. Program, a kt6rym mowa w ust. 1, moze obejmowac plan znakowania zwierzqt w

gminie.
4. Realizacja zadan, a kt6rych mowa w ust. 2 pkt 3-6, maze zostac powierzona

podmiotowi prowadzqcemu schronisko dla zwierzqt.
5. Program, a kt6rym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie wysokosci srodk6w finansowych

przeznaczonych na jego realizacj~ oraz spos6b wydatkowania tych srodk6w. Koszty
realizacji programu ponosi gmina.

6. Projekt programu, a ktorym mowa w ust.1, przygotowuje w6jt (burmistrz, prezydent
miasta).

7. Projekt programu, a kt6rym mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta najp6iniej do
dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania:
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1) wtasciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,
2) organizacjom spotecznym, kt6rych statutowym celem dziatania jest ochrona

zwierz(}t, dziataj(}cym na obszarze gminy,
5. Program, 0 kt6rym mowa w ust.1, zawiera wskazanie wysokosci srodk6w finansowych

przeznaczonych na jego realizacj~ oraz spos6b wydatkowania 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, Burmistrz Miasta najp6iniej do
dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania:

1) wtasciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,
2) organizacjom spotecznym, kt6rych statutowym celem dziatania jest ochrona

zwierz(}t, dziataj(}cym na obszarze gminy,
3) dzieriawcom lub zarz(}dcom obwod6w towieckich, dziataj(}cych na obszarze

gminy.
8. Podmioty, 0 kt6rych mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu

programu,o kt6rym mowa w ust. 1, wydaj(} opinie 0 projekcie. Niewydanie opinii w
tym terminie uznaje si~ za akceptacj~ przestanego programu".

W mysl ustawy 0 ochronie zwierz(}t, problem bezdomnych zwierz(}t rozwi(}zany jest
przez gminy na dw6ch ptaszczyznach:

• zapobieganie, 0 kt6rym mowa wart. lla (sterylizacja, adopcja, usypianie
slepych miot6w)

• zapewnienia opieki zwierz~tom aktualnie bezdomnym w niekomercyjnych
schroniskach prowadzonych przez organizacje spoteczne.

Poj~cie opieka nie jest w ustawie precyzowane, w zwi(}zku z tym moina przyj(}c, ii
nieodzownym warunkiem uznania jakiegos sposobu post~powania za opiek~ jest
wiedza opiekuna 0 losie przedmiot6w jego opieki, identyfikowanych jako poszczeg61ne
osobniki. W przypadku podmiotu prawnego jakim jest gmina, wiedza ta wyraia si~ w
ewidencji zwierz(}t pozostaj(}cych pod opiek(} gminy. Ewidencja stuiy r6wniei jako
podstawa do rozliczen srodk6w publicznych przeznaczonych na opiek~, jako ie
uzaleiniona jest od liczby zwierz(}t pozostaj(}cych pod opiek(} gminy.

Gt6wnym celem Programu jest opieka nad zwierz~tami bezdomnymi oraz
przeciwdziatanie bezdomnosci zwierz(}t na obszarze Miasta. Program jest wyrazem
wypetnienia obowi(}zku prawnego natoionego na gminy, a jego cel realizowany jest
poprzez podejmowanie odpowiednich dziatan, b~d(}cych przedmiotem kolejnych
rozdziat6w Programu.
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Program Opieki Nad Zwierz~tami Bezdomnymi oraz Zapobieganie Bezdomnosci Zwierzqt
wprowadzony jest do gminnego porzqdku prawnego corocznie w formie uchwaty.
Programem obj~te Sq zwierz~ta bezdomne, w szczeg61nosci psy i koty, przebywajqce w
granicach administracyjnych Miasta.

Realizacja dziatan w zakresie opieki nad zwierz~tami bezdomnymi
bezdomnosci zwierzqt odbywa si~ przy wzajemnej wsp6tpracy:

a) Urz~du Miasta,
b) Straiy Miejskiej,
c) Policji,
d) Upowainionego Przedstawiciela Organizacji Spotecznej.

Opieka nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnosci zwierzqt
na terenie Miasta polega w szczeg61nosci na:
1. Zapewnieniu bezdomnym zwierz~tom miejsca w schronisku dla zwierzqt,
2. Sprawowaniu opieki nad kotami wolno iyjqcymi oraz ich dokarmianie,
3. Odtawianiu bezdomnych zwierzqt z terenu Miasta,
4. Przeprowadzeniu zabieg6w sterylizacji lub kastracji zWierzqt przebywajqcych

w Schronisku,
5. Poszukiwaniu nowych wtascicieli dla zwierzqt bezdomnych,
6. Usypianiu slepych miot6w,
7. Wyznaczeniu gospodarstwa rolnego, kt6re zapewni miejsce dla zwierzqt

gospoda rskich,
8. Zapewnieniu catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen

drogowych z udziatem zwierzqt

Dodatkowo, jesli Rada Miasta uzna to za stuszne, Program moie obejmowac plan
znakowania zwierzqt. Koszty realizacji Programu ponosi w catosci Miasto, jednak cz~sc
zadan moina powierzyc podmiotowi prowadzqcemu schronisko dla zwierzqt.

4. FORMY OPIEKI NAD ZWIERZ~TAMI BEZDOMNYMI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOSCI
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4.1. FORMY OPIEKI NAD BEZDOMNYMI PSAMI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOSCI ps6w

Do obowiqzk6w Miasta nalezy podejmowanie dziatan majqcych na celu sprawowanie
opieki nad psami bezdomnymi oraz zapobieganie zjawisku bezdomnosci wsr6d ps6w.
Zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu Miasta Rawa Mazowiecka polegae
powinno w szczeg61nosci na poszukiwaniu nowych wtascicieli dla zwierzqt oraz
zach~caniu mieszkanc6w do dokonywania adopcji.
Poszukiwanie nowych wtascicieli oraz prowadzenie akcji i propagowanie postaw,
majqcych na celu zach~cenia mieszkanc6w do dokonywania bezdomnosci zwierzqt.
Problem bezdomnosci 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 r6wniez odtawianie bezdomnych ps6w i zapewnienie im
miejsca w schronisku. Konieczne jest zatem zorganizowanie jednostki, zajmujqcej si~
odtawianiem bezdomnych zwierzqt z terenu Miasta i ich transportem do schroniska.
Odtawianie zwierzqt bez zapewnienia im miejsca w schronisku b~dzie niedopuszczalne.
Wyjqtek b~dzie stanowita sytuacja, w kt6rej zwierz~ stwarza powazne zagrozenie dla
ludzi lub innych zwierzqt.
Zmniejszenie populacji bezdomnych ps6w majq stuzye obligatoryjne zabiegi sterylizacji
lub kastracji, kt6re stanowiq najskuteczniejszq metod~ walki z niechcianym i
niekontrolowanym rozrodem zwierzqt bezdomnych. Zabiegi w spos6b humanitarny
pozwalajq sprawowae nadz6r nad liczbq rodzqcych si~ ps6w i unikae tym samym
p6Zniejszego problemu nadpopulacji.
Z dotychczasowej analizy i badan wynika, iz zabiegi nie oddziatujq negatywnie na
zdrowie zwierzqt. Pokrycie koszt6w sterylizacji i kastracji odbywae si~ b~dzie z budzetu
Miasta i w por6wnaniu z naktadami ponoszonymi w zwiqzku z odtawianiem
bezdomnych zwierzqt zapewnieniem im miejsca w schroniskach ma to bye koszt, kt6ry
w przysztosci zaowocuje redukcjq wydatk6w na walk~ z bezdomnosciq zwierzqt.
Szacunkowy jednostkowy koszt zabiegu sterylizacji lub kastracji jest duzo nizszy niz
koszt odtowienia i utrzymania zwierz~cia w schronisku. Zabiegi Sq ustugq wykonywanq
jednokrotnie w ciqgu catego zycia zwierz~cia i pozwalajq catkowicie wyeliminowae
mozliwose dalszego rozrodu. W zaleznosci od regionu Polski ceny zabieg6w wahajq si~
od kilkudziesi~ciu do kilkuset ztotych, podczas gdy koszt codziennego utrzymania
jednego zwierz~cia w schronisku oscyluje wok6t kilkuset ztotych. Przeprowadzone
zabiegi majq na celu zapewnienie gminie kontroli i ograniczenie liczby nowych zwierzqt
w schronisku, a co za tym idzie redukcj~ koszt6w utrzymania catego schroniska.
Do zadan Miasta nalezy zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzen drogowych z udziatem ps6w. Rozpowszechnienie informacji 0 przychodni
weterynaryjnej podejmujqcej interwencj~ w takich przypadkach utatwi mieszkancom
podj~cie szybkich i zdecydowanych dziatan i tym samym usprawni dziatania w tym
zakresie.
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Informacja powinna bye rozpowszechniana przy uzyciu wszystkich dost~pnych srodk6w
przekazu na terenie Miasta, wtqczajqc w to plakaty i ulotki do pobrania w Urz~dzie
Miasta, lecznicach, schronisku i innych dost~pnych dla mieszkanc6w miejscach.
Elektroniczne znakowanie ps6w m.in. szybko ustalie wtasciciela zagubionego psa
i zawiadomie go a odnalezieniu zwierz~cia. Elektroniczne oznakowanie psa jest
niezb~dnym wymogiem, aby podr6zowae z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.
Wszczepianie zwierz~tom pod sk6r~ miniaturowych uktad6w elektronicznych,
przechowujqcych numer, umoiliwia ich szybkq identyfikacj~. Zaletq czip6w jest
niemoznose ich zgubienia, tak cz~sta w przypadku obrozy, plakietek i innych
identyfikator6w zewn~trznych. Czipowanie jest technicznie bardziej zaawansowanym
sposobem znakowania, w por6wnaniu do wypal~nia znamion, kolczykowania czy
tatuazy. Dziataniem nierozerwalnie zwiqzanym z czipowaniem jest tworzenie baz danych,
czyli rejestru zwierzqt oznakowanych, w kt6rym dokonuje si~ aktualizacji spis6w
zwierzqt oraz zakup czytnik6w do czipow. Tylka kompleksowa i wtasciwa organizacja
catego systemu gwarantuje jego efektywnose. Same mikroczipy nie stanowiq metody
rozwiqzywania problemu bezdomnych zwierzqt. Sq tylko znacznym utatwieniem
w przypadku odnajdowania zwierzqt, ktore zagin~ty i Sq aktywnie poszukiwane przez
swoich wtascicieli, a zostaty wczesniej poddane znakowaniu.
Edukacja mieszkanc6w w zakresie humanitarnego traktowania ps6w oraz obowiqzk6w
wtascicieli wobec nich, w tym obowiqzk6w natozonych przepisami prawa, tqczy
i uzupetnia powyzsze zadania oraz pozwala na kompleksowe ich wdrozenie.

4.2. FORMY OPIEKI NAD BEZDOMNYMI KOTAMI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOSCI KOrOW

Kluczowq kwestiq w zakresie dziatan podejmowanych na rzecz opieki nad kotami jest
rozroznienie zwierzqt bezdomnych ad kot6w wolno zyjqcych.
Koty wolno bytujqce nie Sq bezdomne zgodnie z art.4 ust. 16 zwierz~ta bezdomne to
IIzwierz~ta domowe lub gospodarskie, kt6re uciekty, zabtqkaty si~ lub zostaty
porzucone przez cztowieka, a nie ma mozliwosci ustalenia ich wtasciciela lub innej
osoby, pod kt6rej opiekq trwale dotqd pozostawaty". Takie koty od urodzenia nie
posiadaty ani wtasciciela ani opiekuna i zazwyczaj nie potrzebujq tego rodzaju pomocy,
w odr6znieniu od kot6w bezdomnych, zagubionych lub porzuconych przez
dotychczasowych wtascicieli.
Zdrowe zwierz~ wolno bytujqce nie pozwoli cztowiekowi si~ pochwycie, a chore
i niezdolne do ucieczki b~dzie utrudniato dziatania zmierzajqce do pomocy (poprzez
drapanie, gryzienie, warczenie). Kot domowy, natomiast, jest przyzwyczajony
do obecnosci ludzi i sam szuka towarzystwa cztowieka, odpowiada na zawotanie,
z ch~ciq pozwala na gtaskanie. Obserwacja reakcji i zachowania zwierz~cia pozwala na
wtasciwq kwalifikacj~ napotkanego kota i dobranie wtasciwej sciezki post~powania
w zastanej sytuacji.



PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZt;TAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZJ\T
NA TERENIE MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zapobieganie bezdomnosci kot6w opiera si~ na zapewnieniu opieki zagubionym
i porzuconym kotom z terenu Miasta, w szczeg61nosci poprzez zapewnienie im miejsca
w schronisku oraz poszukiwanie nowych wtascicieli.
Prowadzenie kampanii zach~cajqcych mieszkanc6w do adopcji bezdomnych zwierzqt
oraz opracowanie mechanizm6w wspierania takich postaw moze pom6c w znacznym
stopniu zredukowae liczb~ kot6w pozostajqcych bez domu i opieki.
Do zmniejszenia populacji kot6w nie posiadajqcych wtascicieli moze si~ r6wniez
przyczyniae ich planowana sterylizacja lub kastracja. Poprzez stosowanie tego rodzaju
zabieg6w mozliwa jest zorganizowana kontrola Iiczby zwierzqt i tym samym wtasciwe
zaplanowanie i realizacja zatozen zwiqzanych z 'zapewnieniem im opieki. Zabieg
sterylizacji lub kastracji zwierzqt w schroniskach nalezy do obligatoryjnych zadan Miasta
i stanowi jednCl z najskuteczniejszych metod walki z nadpopulacjq zwierzClt
bezdomnych.
Opieka nad kotami wolno zYJilcymi roznl si~ od dziatan podejmowanych na rzecz
zwierzqt bezdomnych i polega gt6wnie na ich dokarmianiu. Zwierz~ta przebywajClce na
terenie danego Miasta, w zaleznosci od stopnia jego zurbanizowania, majCl zazwyczaj
coraz wi~ksze trudnosci z utrzymaniem si~ przy zyciu. Brak dost~pu do
niezamieszkatych cieptych pomieszczen, szczelnie zamkni~te pojemniki z odpadami oraz
rozbudowa infrastruktury kosztem powierzchni srodowiska naturalnego niejednokrotnie
uniemozliwia samodzielne bytowanie. Okresem szczeg61nie uciqzliwym jest sezon
zimowy, podczas kt6rego niskie temperatury stanowiCl dodatkowe zagrozenie dla zycia
zwierzClt nieposiadajqcych domu.
Dostarczenie positk6w kotom wolno zyjClcym umozliwia ich przetrwanie w przypadku
braku mozliwosci samodzielnego zdobycia pokarmu. Nalezy pami~tae, ze dokarmianie
kot6w powoduje, ze stajq si~ one uzaleznione od dokarmiajClcych i aby pomoc
zapewniana zwierz~tom nie przynosita szkody, powinna bye ona regularna
dtugofalowa. Opieka nad kotami wolno zyjClcymi, w tym ich dokarmianie, miesci si~ w
zakresie zadan wtasnych Miasta. Waznym post~powaniem w zakresie opieki nad kotami
bezdomnymi i wolno bytujClcymi jest zapewnienie im opieki weterynaryjnej w
przypadku napotkania zwierz~cia chorego lub rannego. W takich przypadkach nalezy
zgtosie taki fakt Strazy Miejskiej, Policji lub organizacjom powotanym w celu
zapewnienia pomocy zwierz~tom. Reagowae moze i powinien kazdy mieszkaniec Miasta.
Do zadan gminy miejskiej Rawa Mazowiecka, zgodnie z UstawCl, nalezy takze
zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych
z udziatem kot6w.

W przypadku zwierzqt gospodarskich, kt6re uciekty bCldi si~ zgubity i nie potrafiq same
trafie do domu, kluczowq rol~ odgrywa ich wtasciwa identyfikacja - odczytanie
oznakowania zwierz~cia i powiadomienie jego wtasciciela. W razie wqtpliwosci, co do
wtasnosci, jednostkCl, kt6ra powinna zostae poinformowana 0 takim fakcie jest UrzCld
Miasta. W nast~pstwie zgtoszenia Burmistrz przedsi~weimie odpowiednie kroki.



PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ~AMI BEZDOMNYMJ ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZOOMNOSCI ZWIERZJ\T

NA TERENIE MIASTA RAWA MAZOWIECKA

W przypadku zaistnienia okresu bezdomnosci wsrod zwierzqt gospodarskich priorytetem
jest zapewnienie im miejsca do przebywania i podstawowa opieka na tym etapie oraz
aktywne poszukiwanie wtasciciela.
Przypadki bezdomnosci wsrod zwierzqt gospodarskich Sq bardzo rzadkie, jednak
ustawodawca przewidziat takq mozliwose i natozyt na gminy obowiqzek wskazania
gospodarstwa rolnego, ktore zajmowae si~ b~dzie przyjmowaniem i opiek~ nad takimi
zwierz~tami. Selekcji gospodarstwa i jego wsparcia dokonae powinien organ sprawujqcy
wtadz~ w gminie - w przypadku gminy miejskiej Rawa Mazowiecka - Burmistrz Miasta
Rawa Mazowiecka Eugeniusz Goraj.

Poprzez edukacj~ rozumiemy ogot dziatan ukierunkowanych na wywotanie
zamierzonych i celowych zadan. Punktem wyjsciowym do przeprowadzenia zmian jest
zazwyczaj zastana sytuacja, wymagajqca odpowiednich i oczekiwanych krokow,
stuzqcych poprawie warunkow ogolnych.
Przeprowadzanie dziatan edukacyjnych jest post~powaniem swiadomym oraz celowym, a
oczekiwane zmiany majq bye wzgl~dnie gt~bokie i trwate. Akcja informacyjno-edukacyjne
dla mieszkancow pozwalajq na ksztattowanie swiadomych postaw obywatelskich i
wdrazanie prawidtowych zachowan. Dziatalnose edukacyjna Miasta przyczynia si~ do
podnoszenia swiadomosci jej mieszkancow, co w konsekwencji prowadzi do rozwaznego
i zgodnego z przepisami i zasadami post~powania w sytuacjach zwiqzanych z ochronq
zwierzqt oraz przeciwdziataniem ich bezdomnosci.
Szeroko zakrojona dziatalnose indor maryjno-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 kierunkow
post~powania ma na celu wdrozenie pozqdanych zmian i ich jak najszersze
promowanie.
Dziatania edukacyjne Sq kluczowym elementem realizacji Programu i warunkiem jego
powodzenia, jako ze tylko oczekiwana zmiana postaw mieszkancow moze wptynqe na
popraw~ sytuacji i efektywnose zatozen wymienionych w ni mniejszym dokumencie.
Edukacja mieszkanc6w jest dziataniem dtugofalowym i moze odbywae si~ poprzez takie
formy nauczania jak m.in. konferencje, szkolenia, warsztaty, kampanie informacyjne,
akcje edukacyjne, publikacje, filmy, foldery, plakaty, wystawy, itp. Materiaty edukacyjne
mogq bye udost~pnione i rozprowadzane poprzez przychodnie i lecznice weterynaryjne,
sklepy zoologiczne, Schronisko, stowarzyszenia i organizacje spoteczne, ktorych
statutowym celem jest ochrona zwierzqt istotnym elementem kampanii edukacyjnej jest
promocja Programu oraz pozyskiwanie partner6w medialnych, prasowych, a takze w
miar~ mozliwosci i dost~pnosci - radiowych i telewizyjnych. Jak najszerzej zakrojona
akcja propagujqca zatozenia i postulaty Programu umozliwi dotarcie z informacjq do
wszystkich zainteresowanych mieszkancow Miasta.
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Katalog dziatan 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 pot~pienie niewfasciwego zachowania wobec
zwierzClt

Ksztattowanie swiadomosci ludzi powinno zostae oparte na wdrazaniu prawidtowych
postaw i zasad traktowania zwierzqt w ogalnosci. Promowanie humanitarnego
post~powania, w tym poszanowanie praw i obowiqzkaw wynikajqcych z posiadania
zwierz~cia, powinno przebiegae rawnoczesnie z pot~pianiem i wyrazaniem sprzeciwu
wobec osab ile traktujqcych zwierz~ta, zarawno te pozostajqce pod ich opiekq jak i
bezdomne. Powszechne dostrzezenie a nast~pnie wyraine pot~pienie tego rodzaju
zachowan przyczynie si~ moze do gt~bokiej i trwatej zmiany postaw wzgl~dem
wszystkich zwierzqt. Aby Program magt spetnie swojq rol~ potrzebna jest zmiana
stosunku do zwierzqt i ch~e zapewnienia im jak najlepszej opieki i pomocy.
Sygnalizowanie i zgtaszanie niepokojqcych mieszkancaw zdarzen umozliwi Gminie
sprawne podj~cie dziatan w zakresie ochrony zwierzqt. Na podstawie znowelizowanej
ustawy wprowadzono obowiqzek odebrania zwierz~cia w przypadkach niecierpiqcych
zwtoki, gdy pozostawienie zwierz~cia pod opiekq dotychczasowego wtasciciela tub
opiekuna zagraza jego zyciu lub zdrowiu. Odebranie zwierz~cia moze zostae wykonane
na podstawie informacji uzyskanej od strazy gminnej, policji, upowaznionych
przedstawicieli organizacji spotecznych, ktarych statutowym celem jest ochrona
zwierzqt. 0 odebraniu musi bye niezwtocznie powiadomiony Burmistrz Miasta.
Odebrane zwierz~ta gospodarskie b~dq przekazane do wskazanego przez Burmistrza
gospodarstwa rolnego, po uzyskaniu zgody wtascicieli.

Pot~pienie porzucenia zwierzqt wynika z poprzedniego postulatu i jest jego naturalnym
rozwini~ciem. Dopaki nie zostanie uswiadomiona ludziom powaga sytuacji i
konsekwencji zwiqzanych z porzuceniem zwierz~cia, niemozliwe b~dzie przeprowadzenie
efektywnych akcji opieki i zapobiegania bezdomnosci. Wtasciciel, ktary ponosi
odpowiedzialnose za zwierz~ta pozostajqce pod jego opiekq, obowiqzany jest do dbania
o nie i zapewnienie im odpowiednich warunkaw zycia oraz ochrony.
Spoteczny sprzeciw wobec porzucania zwierzqt stanowi swiadectwo wtasciwych, postaw
mieszkancaw. Jesli nie Sq to postawy zakorzenione wsrad mieszkancaw Miasta, nalezy
doprowadzie dost~pnymi sposobami informacyjno-edukacyjnymi do uksztattowania
swiadomosci opartej na zasadach poszanowania praw zwierzqt.
Powodzenie realizacji zatozen Programu zalezy w duzej mierze od post~powania
mieszkancaw Miasta, ktarzy mogq zapobiegae bezdomnosci zwierzqt na analizowanym
terenie.
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Nadpopulacja PSoW i kotow jest powainym problemem, dotyczqcym wszystkich.
Kaidego roku w schroniskach w catym kraju usypianych jest wiele tysi~cy psow i
kotow. Usypiane Sq nie z powodu starosci czy nieuleczalnej choroby, lecz z powodu
braku miejsca w schroniskach, chorob wirusowych i zbyt matej ilosci domowych
adopcji.
Chirurgiczna sterylizacja jest najlepszym sposobem rozwiqzania problemu nadpopulacji
zwierzqt, dotyczy zarowno samic jak i samcow. Naleiy uswiadamiae mieszkarkow, ie
pomimo krqiqcych mitow dotyczqcych zabie-gow, udowodnione zostato, ie
wysterylizowane samce kotow iyjq srednio 0 dwa lata dtuiej niz nie poddane temu
zabiegowi. Zachorowalnosc na pewne typy nowotwor6w ztosliwych i podatnose na
infekcje, szczeg61nie drog moczowych, spada u kot6w i ps6w 0 98 %. Psy i koty
poddane sterylizacji nie Sq zbyt sktonne do wt6cz~gi, wiqzq si~ silniej ze swoimi
ludzkimi opiekunami i majq mniej ktopotliwych nawyk6w, jak np. wdawanie si~ b6jki i
znaczenie swego terytorium. Zabiegi sterylizacji Sq bezpieczne i przeprowadzane przez
weterynarzy rutynowo. Polegajq na usuni~ciu fragment6w uktadu pteiowego
(rozrodczego) i mogq bye dokonywane juz na kilkumiesi~cznych zwierz~tach. Powrot
do normalnej aktywnosci nast~puje po kilku dniach od zabiegu.
Nalezy zach~cae wtascicieli do poddawania zwierzqt zabiegom sterylizacji, pozwoli to
na unikni~cie nieplanowanego rozrodu i kontrol~ liczby potencjalnie bezdomnych
zwierzqt.

Adopcja zwierzqt bezdomnych jest najskuteczniejszym sposobem rozwiqzywania
problemu zwierzqt aktualnie pozbawionych wtascicieli i opiekun6w. Wi~kszosc zwierzqt
przebywajqcych w schronisku jest oswojona, zyta i dorasta z cztowiekiem, ale z
r6znych powod6w stracita wtasciciela. Cz~sto Sq to zwierz~ta wychowane, utozone, ufne
i nauczone czystosci. Zwierz~ta przebywajqce w schronisku zostaty r6wniez poddane
obowiqzkowym zabiegom sterylizacji lub kastracji, w zwiqzku z czym nie ma potrzeby
przeprowadzenia tych zabieg6w we wtasnym zakresie.
Miasto powinno promowac swiadome nabywanie zwierzqt, oparte na rzetelnej analizie
mozliwosci dla zapewnienia im odpowiedniej opieki. Decyzja 0 adopcji oddziatuje nie
tylko na zycie adoptujqcych i cztonkow ich rodzin, ale r6wniez catkowicie odmienia
dalsze losy zwierzqt.
W zwiqzku z powyzszym istotne jest dokonanie rozsqdnych wyborow oraz podj~cie
przemyslanych i odpowiedzialnych decyzji. Warunki i zasady adopcji, pomimo r6znic w
zaleznosci od schroniska i jego procedur wewn~trznych, posiadajq cechy wsp6lne.
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Do schroniska przyjezdzajq zazwyczaj osoby wiedzqce juz, jakiego zwierz~cia szukajq, a
jesli chodzi a sprecyzowanie pozqdanego charakteru- pomocni Sq pracownicy
schroniska, kt6rzy mogq pokazae, kt6re zwierz~ta spetniajq nasze oczekiwania. Sposr6d
nich mozna wybrae czworonoga dla siebie, a gdy dokonamy juz wyboru, zwierz~ jest
wyprowadzane przez pracownika z kojca. Po zapoznaniu i zaakceptowaniu z obu stron
- zar6wno naszej, jak i zwierz~cia - mozna dokonywae formalnosci zwiqzanych z
adopcjq zwierz~cia ze schroniska.
Adoptowae zwierz~ maze tylko osoba petnoletnia, posiadajqca przy sobie dow6d
osobisty oraz obroz~ i smycz. Dane z dowodu osobistego zapisywane Sq w
dokumentach schroniska. Adopcji mozna dokonae tylko osobiscie, w dniach i godzinach
otwarcia schroniska dla wizytujqcych. Adopcja zWierz~cia wiqze si~ z pokryciem optaty
adopcyjnej. Jest to cz~sciowy zwrot koszt6w szczepien i zabieg6w - poprzez uzyskanie
w ten spos6b pieniqdze schronisko maze uregulowae koszty kolejnych zabieg6w dla
zwierzqt u lekarza weterynarii (wysokosc optaty ustalana jest przez organ zarzqdzajqcy
schroniskiem). Po uiszczeniu optaty zgodnej z cennikiem schroniska, wtasciciel otrzymuje
potwierdzenie wptaty, ksiqzeczk~ zdrowia zwierz~cia z wpisanym szczepieniem przeciw
wsciekliznie oraz indywidualny numer czip (jesli taki istnieje). Osoba adoptujqca zwierz~
podpisuje umow~ adopcyjnq, w kt6rej zobowiqzuje si~ do dobrego traktowania
nowego podopiecznego, a w wypadku, gdy nie b~dzie mogta si~ juz dtuzej nim
opiekowae - nie porzucania go, lecz oddania z powrotem do schroniska.
Zwierz~ta nie Sq nigdy wydawane do trzymania na tancuchu oraz do warunkow, ktore
Sq gorsze ad tych, jakie maze zapewnie im schronisko. W razie stwierdzenia
nieodpowiednich warunkow lub nieodpowiedniego traktowania zwierz~cia, schronisko
ma prawo zabrania go, jesli wczesniejsze rozmowy z nowym wtascicielem nie wptynq
na popraw~ opieki i warunk6w. Adopcja jest r6wniez niemozliwa, gdy przygarnqe
zwierz~ chce osoba niepetnoletnia, b~dqca pod wptywem alkoholu alba sprawiajqca
wrazenie nieodpowiedzialnej. Zwierz~ rowniez nie zostanie wydane osobie, wzgl~dem
kt6rej istnieje podejrzenie, 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 a kilku waznych kwestiach. Decyzja
powinna bye wielokrotnie i dogt~bnie przeanalizowana, zar6wno pod kqtem
finansowym (zapewnienie pozywienia, akcesoriow, regularnych wizyt u weterynarza), jak i
czasowym. Schronisko nalezy odwiedzie wielokrotnie, umozliwia to przeprowadzenie
rozm6w z pracownikami wolontariuszami, co pozwoli na jednoznaczne okreslenie jakie
dokfadnie zwierz~ jest przez nas poszukiwane.
Po wybraniu zwierz~cia, aby uniknqe podj~cia pochopnej decyzji, zalecana jest jego
obserwacja w schronisku oraz podczas wsp61nych spacer6w. Istotne jest r6wniez
uswiadomienie sobie, iz zwierz~ potrzebuje czasu, aby przyzwyczaie si~ do nowych
wtascicieli i nowego domu, a wi~c w poczqtkowych dniach ma prawo bye
zdezorientowane i nerwowe.
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Zadaniem nowych wtascicieli jest podj~cie staran, aby zwierz~ w miar~ uptywu czasu
oswajato si~ z nowymi warunkami i nigdy nie musiato juz wr6cic do schroniska.
Adopcja umozliwia zwierz~tom znalezienie domu, ale z racji swojej istoty i decydujqcej
dla dalszego zycia zwierz~cia roli, musi zostac przeprowadzona w spos6b majqcy
dobra zw3ierz~cia za priorytet. Stqd niejednokrotnie stosowane Sq procedury,
pozwalajqce upewnic 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 dziatania edukacyjne majq na celu podniesienie swiadomosci mieszkanc6w w
zakresie prawidtowych postaw wobec zwierzqt i .obowiqzk6w, wynikajqcych z ich
posiadania. Szczeg61nie waznq kwestiq jest swiadomy zakup zwierzqt, kt6ry przyczyni
si~ do ograniczenia ich niekontrolowanego rozmnazania.
Odnoszqc si~ do problematyki ochrony zwierzqt zasadne jest zwr6cenie uwagi na
etyczny aspekt zaleznosci pomi~dzy ludimi a zwierz~tami. Nie mozna zapominac, ze
zwierz~ta Sq istotami zywymi, zdolnymi do odczuwania cierpienia, kt6re powinny miec
zagwarantowane to, aby byty traktowane w spos6b humanitarny, kt6ry jest swiadomy
wartosci zycia, zar6wno swojego jak i zwierz~cia, powinien a nawet ma obowiqzek
bronic tej wartosci.
Prawidtowe postawy najtatwiej ksztattowac ad najmtodszych lat i wdrazac poprzez
dziatania edukacyjne w szkotach i przedszkolach. We wsp6tpracy z organizacjami
pozarzqdowymi dziatajqcymi na rzecz praw i ochrony zwierzqt Miasto maze r6wniez
aktywizowac mieszkanc6w do wspierania i podejmowania dziatan w ramach tych
organizacji. Wszystkie dziatania majqce na celu ochron~ zwierzqt przyczyniajq si~ do
poprawy ich losu i co za tym idzie takie warunk6w zycia mieszkanc6w Miasta.

6 SYTUACJA ZWIERZJ\T BEZOOMNYCH W MIESCIE RAWA MAZOWIECKA

Miasto Rawa Mazowiecka potozone jest we wschodniej cz~sci wojew6dztwa t6dzkiego,
na Wysoczyinie Rawskiej, nad Rzekq Rawkq.
Rawa Mazowiecka potozona jest na gf6wnych szlakach komunikacyjnych Warszawa-
Wrodaw - Praga oraz Warszawa - t6di, 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 t6di, powoduje, ze z jednej strony mieszkancy Rawy
Mazowieckiej mogq korzystac z ich dorobku gospodarczego, kulturowego, uczelni,
teatr6w, a z drugiej strony mieszkancy duzych aglomeracji miejskich mogq w ramach
odpoczynku i rekreacji odwiedzic Raw~ Mazowieckq i zapoznac si~ z bogatq oraz
interesujqcq historiq.
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Miasto moie pochwalic si~ licznymi walorami, kt6re catv czas Sq podkreslane, a
podj~ta promocja Rawy Mazowieckiej dodatkowo ma zach~cic do osiedlania si~ i
inwestowania na jej terenie. W zwiqzku z powyiszym dodatkowym atutem Miasta jest
umiej~tnosc uporzqdkowania kwestii zwiqzanej z zapewnieniem opieki zwierz~tom
bezdomnym i zapobieganiem bezdomnosci na jego terenie. Wtasciwe wdroienie
Programu pomoie Miastu nie tylko utrwalic dobry wizerunek, ale takie zach~ci
mieszkanc6w i inne gminy do swiadomego, humanitarnego dziatania na rzecz
praw i ochrony zwierzqt.

Na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2012 roku odnotowano og61nie ok. 54
przypadki bezdomnych zwierzqt, z czego wszystkie dotyczyty wat~sajqcych si~ ps6w. Ze
wzgl~du na fakt, ie nie odnotowano zgtoszen odnoszqcych si~ do kot6w lub zwierzqt
gospodarskich, moina wnioskowac, ie problem bezdomnosci zwierzqt na tym terenie
ogranicza si~ gt6wnie do ps6w.
Do chwili obecnej zgtoszenia mieszkanc6w odnosnie wyst~powania bezdomnych zwierzqt
na terenie Miasta przyjmowat Wydziat Gospodarki Komunalnej. Nast~pnie kaidy
przypadek byt traktowany indywidualne, tzn. po otrzymaniu zgtoszenia wskazana osoba
udawata si~ do miejsca, gdzie znajdowato si~ zabtqkane zwierz~ i probowata ustalic
przyczyn~ bezdomnosci. Czasami okazywato si~, ie zwierz~ ma swojego wtasciciela,
kt6remu uciekto.
W niekt6rych przypadkach, jeieli czworonog nie zachowywat si~ agresywnie, albo byt
to szczeniak, szybko znajdowat nowego wtasciciela. Cz~sto jednak bywaty sytuacje,
kiedy nie udawato si~ znaleic opiekuna dla zwierz~cia. W takich wypadkach osoba
udajqca si~ na interwencj~ powiadamiata IIHotel dla Zwierzqt i Ptactwa Domowego"
zlokalizowany w todzi przy ul. Kosodrzewiny 56, kt6ry zobowiqzany byt do odtawiania
zwierzqt z terenu Miasta oraz zapewnienia im miejsca w schronisku. Tak jak byto
wyiej wspomniane, nie odnotowano przypadk6w zgtoszen odnoszqcych si~ do kot6w
lub zwierzqt gospodarskich w zWiqzku z tym, Miasto problem bezdomnosci rozpatruje
gt6wnie z punktu wyst~powania bezdomnych ps6w oraz obawia si~, ie problem ten
b~dzie tylko przybierat na sile.
Skala i zasi~g zjawiska bezdomnosci wsr6d zwierzqt dotyczy catego terenu Miasta,
jednak obszarami najbardziej problematycznymi Sq osiedla budynk6w wielorodzinnych.
Na takich osiedlach bowiem, niepostrzeienie mieszkancy okolicznych miejscowosci, lub
po prostu przejezdni pozostawiajq pSYI kt6re zdecydowane nie majq gdzie si~ podziac.
Podrzucanie zwierzqt natomiast zwi~ksza ich koncentracje na obszarze Miasta Rawa
Mazowiecka prowadzqc tym samym do poszerzenia zakresu problemu. Miasto w takim
przypadku zmuszone jest do podejmowania dziatan na wi~kszq skal~ i reagowania w
przypadkach zwierzqt, kt6rych bezdomnosc nie jest pierwotnie zwiqzana z jej
obszarem.
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Istotnym problemem Miasta Rawa Mazowiecka jest brak schroniska dla zwierzqt, kt6re
zlokalizowane bytoby na jego terenie. Do tej pory bezdomne zwierz~ta umieszczane
byty w oddalonym 0 60 km IIHotelu dla Zwierzqt i Ptactwa Domowego"
zlokalizowanym w todzi, kt6rego pracownicy po ewentualnym leczeniu i kwarantannie
przewozili zwierz~ta do schroniska w Wojtyszkach w gminie Brqszewice.
Problem bezdomnosci zwierzqt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka jest szczeg61nie
dostrzegalny w okresie letnik (wakacyjnym). Liczba porzuconych wtedy zwierzqt
drastycznie wyrasta. Wyjezdzajqcy na wakacje wtasciciele czworonog6w zostawiajq swoje
zwierz~ta, porzucajq w ustronnych miejscach, przywiqzujq do drzew lub tez winny
spos6b si~ ich pozbywajq. Opr6cz oczywistego braku wrazliwosci, odpowiedzialnosci i
wyobrazni, takie zachowanie cechuje sj~ r6wniez' duzym okrucienstwem i powinno
zostac stanowczo pot~pione.

6.3. DOTYCHCZASOWE DZIAtANIA MIASTA W ZAKRESIE OPIEKI NAD ZWIERZ~TAMI
BEZDOMNYMI I PRZECIWDZIAtANIA 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 powstat 1 marca 2001 roku i byt jednym z
pierwszych w Polsce hotelem dla zwierzqt. Jak sama nazwa wskazuje pod opiek~
plac6wki przyjmowano nie tylko psy i koty ale takze fretki, kr61iki i inne drobne
zwierz~ta. Cz~sto pomieszkiwaty w hotelu r6wniez papugi. Wtasciciele z petnym
zaufaniem przeprowadzali swoich pupili, a zwierz~ta miaty nie tylko zaspokojone
swoje potrzeby bytowe, ale takze wiele zaj~c absorbujqcych im czas oczekiwania na
powr6t do domu. Byto psie przedszkole, tresura i szkolenie oraz zabiegi kosmetyczne, a
w razie potrzeby takze lekarskie.
Z roku na rok przybywato jednak skrzywdzonych, bezpanskich ps6w, kt6re znajdowaty
schronienie przy hotelu. Doszto nawet do takiej sytuacji, ze ludzie przerzucali niechciane
zwierz~ta przez ptot na teren Hotelu. Wtasciciele plac6wki szukajqc zatem nowych
rozwiqzan dla zapewnienia godnej egzystencji zwierz~tom oparli si~ na IIUstawie 0

Ochronie Zwierzqt", kt6ra w pkt.ll artykutu m6wi, ze IIzapewnienie opieki bezdomnym
zwierz~tom oraz ich wytapywanie nalezy do zadan wtasnych gmin". Zdecydowali zatem,
ie zrezygnujq z hotelu i poprowadzq schronisko. W taki spos6b powstata instytucja
oparta na solidnych podstawach organizacyjnych i ekonomicznych, zatrudniajqca
obecnie 90 pracownik6w oddanych idei opieki nad bezpanskimi, skrzywdzonymi
zwierz~tami. W todzi przy ul. Kosodrzewiny znajduje si~ Hotel dla Zwierzqt b~dqcy na
chwil~ obecnq miejscem czasowego przechowywania bezdomnych zwierzqt, kt6re po
ewentualnym leczeniu i kwarantannie przenoszone Sq do schroniska w Wojtyszkach w
gminie Brqszewice.
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Na jej terenie nowoczesny osrodek opieki nad bezdomnymi zwierz~tami i rozbudoWq
infrastruktury, kt6ra z jednej strony jest wygodna dla podopiecznych, a z drugiej
strony pozwala pracownikom r6znych specjalnosci sprawnie wykonywae swoje
obowiqzki. To nowoczesne schronisko nazywa si~ "Hotel dla zWierzqt". Zapewniono w
nim nie tylko przestronne boksy, budy, kt6re Sq przewiewne latem a ciepte zimq, ale
przede wszystkim zwierz~ta majq zapewnione pozywienie, niezb~dnq opiek~
weterynaryjnq i godne warunki zycia. Pracownicy schroniska majq pod swojq opiekq ok.
4 tysiqce zwierzqt, ale wiedzq, ze kazde z nich jest na sw6j spos6b wyjqtkowe i
gt~boko wierzq, ze wszystkie z nich doczekajq adopcji.

7. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ~TAMI BEZDOMNYMI

I ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOSCI NA TERENIE MIASTA RAWA
MAZOWIECKA

7.1. FORMY OPIEKI I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZJ\T NA TERENIE
MIASTA RAWA MAZOWIECKA ORAZ PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

Zgodnie z a rt.11a przedmiotowej 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 domowymi, spetniajqce
warunki okreslone w ustawie z 11 marca 2004 roku 0 ochronie zdrowia zwierzqt oraz
zwalczaniu chor6b zakainych zwierzqt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, pOZ. 1342 ze zmianami).
Na podstawie art.10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wydano Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczeg6towych wymagan
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzqt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657)
schronisko dla zwierzqt powinno bye zlokalizowane w miejscu oddalonym 0 150 m od
siedzib ludzkich, obiekt6w uzytecznosci publicznej, zaktad6w nalezqcych do podmiot6w
prowadzqcych dziatalnose gospodarczq w zakresie produkcji produkt6w pochodzenia
zwierz~cego, zaktad6w nalezqcych do przedsi~biorc6w prowadzqcych dziatalnose
gospodarczq w zakresie wytwarzania srodk6w zywienia zwierzqt, zaktad6w
prowadzqcych dziatalnose w zakresie zbierania, przechowywania, operowania,
przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produkt6w zwierz~cych, rzeini,
targ6w, sp~d6w, ogrod6w zoologicznych oraz innych miejsc gromadzenia zwierzqt.
Teren, na kt6rym zlokalizowane jest schronisko, powinien bye utwardzony i ogrodzony.
W schronisku wyodr~bnia si~ m. In. nast~pujqce pomieszczenia: przeznaczone do
wykonywania zabieg6w leczniczych i chirurgicznych, izolowania zwierzqt chorych,
utrzymywania zwierzqt zdrowych (osobne dla samc6w, samic) boksy przeznaczone na
kwarantann~, pomieszczenia do przechowywania produkt6w leczniczych, karmy,
srodk6w dezynfekcyjnych. Pomieszczenia 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 zwierzqt
przebywajqcych w schronisku.
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Na Miescie ClqZY odpowiedzialnosc za bezdomne zwierz~ta znajdujqce si~ na jego
terenie. Odpowiedzialnosc ta wyraia si~ zarowno w ich odtowieniu, zapewnieniu im
miejsca w schronisku, jak i zapewnieniu niezb~dnej opieki. ObOWiqzkowym zadaniem
miasta jest rowniei przeprowadzenie sterylizacji lub kastracji zwierzqt w Schronisku
oraz poszukiwanie wtascicieli dla zwierzqt bezdomnych. Cz~sc powyiszych zadan
Miasto moie powierzyc podmiotowi prowadzqcemu Schronisko dla Zwierzqt (tj:
odtowienie zwierzqt, zabiegi kastracji lub sterylizacji, usypianie slepych miotow i
poszukiwanie wtascicieli). W zwiqzku z powyiszym Miasto Rawa Mazowiecka zdajqc
sobie spraw~ z odpowiedzialnosci jaka na nim ciqiy postanowito, ie wszystkie
zgtoszenia odnosnie bezdomnych zwierzqt b~dq przyjmowane przez Wydziat Gospodarki
Komunalnej oraz Strai Miejskq. Podmioty te rowniei zobowiqzane Sq do
podejmowania dziatan interwencyjnych tzn. jeieli nie uda si~ ustalic wtasciciela
bezdomnego zwierz~cia, b~dq zobowiqzane zapewnic mu schronienie w Schronisku.
Miasto Rawa Mazowiecka do dnia 30 czerwca 2013 roku przeprowadzi procedur~
przetargowq w zakresie odtawiania i hotelowania bezdomnych zwierzqt w przypadku
zdarzen drogowych z udziatem zwierzqt podpisze umow~ cywilno prawnq z lekarzem
weterynarii w celu zapewnienia catodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych
zwierzqt.
Miasto Rawa Mazowiecka w szczegolnych przypadkach planuje opiek~ nad kotami
wolno iyjqcymi na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w okresie zimowym, ktory jest
szczegolnie uciqiliwy dla zwierzqt bezdomnych a ich dokarmianiem b~dq zajmowac si~
wolontariusze. Ze wzgl~du natomiast na fakt, ie do tej pory na terenie Miasta nie
zostaty odnotowane przypadki wyst~powania bezdomnosci zwierzqt gospodarskich, to
w momencie pojawienia si~ btqkajqcego zwierz~cia gospodarskiego, pracownik
przydzielony do interweniowania w sprawach zgtoszen zwierzqt bezdomnych, wskaie
gospodarstwo majqce zapewnic mu miejsce.
W momencie pojawienia si~ sygnatow odnosnie niehumanitarnego traktowania
zwierzqt, zostanie kaidorazowo 0 tym problemie pOinformowana Strai Miejska, ktorej
zdaniem b~dzie interwencja i wyjasnienie zgtoszenia. Podmiotami zaangaiowanymi w
realizacj~ Programu na terenie Miasta b~dq zatem:

• Urzqd Miasta Rawa Mazowiecka, a w szczegolnosci Wydziat Gospodarki
Komunalnej.

• Strai Miejska,
• oraz Schronisko, kt6re zostanie wytonione przez Miasto w drodze

przetargu do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Istotnym zagadnieniem jest sprawne skuteczne odtawiane zwierzqt oraz ich
utrzymanie. Odtawianie zwierzqt bezdomnych i zapewnienie im miejsca w schronisku
naleiy do obowiqzkowych zadan wtasnych Miasta.
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Kazde miasto musi poszukac i znaleic mozliwosc 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 niezwlocznie
przewiezione do Schroniska. Uzywane przy odtawianiu zwierzqt metody i urzqdzenia nie
powinny stwarzac zagrozenia dla zwierzqt bezdomnych ani narazac ich na cierpienie lub
bol. Waznym zagadnieniem zwiqzanym ze Schroniskiem jest zapewnienie
przebywajqcym w nim zwierz~tom odpowiedniej opieki weterynaryjnej.
Priorytetowym zadaniem w zakresie zapewnienia opieki i zapobiegania bezdomnosci
zwierzqt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka jest uswiadomienie spoleczenstwa
odnosnie, nie tylko problemu jakim niewqtpliwie jest zjawisko bezdomnosci zwierzqt,
ale rowniez uswiadomienie lokalnym mieszkancom, ze zwierz~ta majq swoje prawa
ktore trzeba przestrzegac. Kazda osoba juz od najmlodszych lat powinna zdawac sobie
spraw~ z faktu, ze kiedys to wlasnie cztowiek udomowil zwierz~ta i pozbawit ich
mozliwosci samodzielnego zycia, dlatego teraz na kazdym z osobna spoczywa
odpowiedzialnosc troszczenia si~ 0 nie oraz zapewnienie im humanitarnych
warunkow zycia. W swoim post~powaniu nie powinno si~ ponadto zapominac, ze
zwierz~ nie jest zabawkq, ktora jak nam si~ znudzi mozna po prostu wyrzucic. Jest to
istota zywa, ktora niejednokrotnie ratuje czlowiekowi Zycie, czy pomaga w codziennym
funkcjonowaniu. Weimy chociazby psa, ktory jest przewodnikiem dla osoby
niewidzqcej.
Taki przewodnik nie tylko pomoze cztowiekowi dostac si~ do celu, ale rowniez
ostrzeze, jezeli powstanie niebezpieczenstwo, czy zwyczajnie dotrzyma towarzystwa.
Innym przyktadem moze byc dogoterapia (terapia z psem) czy felinoterapia (terapia z
kotem), czyli metody wspierajqce proces rehabilitacji i terapii z udziatem odpowiednio
wyszkolonych zwierzqt, w celu pomocy osobomniepelnosprawnym i
nieprzystosowanym spotecznie.
Uswiadamianie spoleczenstwa odnosnie tego, jak waznq rol~ zwierz~ta petniq w naszym
zyciu jest dopiero pierwszym krokiem edukacji. Kolejnymi krokami bowi~m Sq:
uswiadomienie mieszkancom Miasta, ze problem bezdomnosci zwierzqt wyst~puje na
ich terenie oraz okreslenie jak mozna mu zapobiec. Jednym ze sposobow
ograniczajqcym problem bezdomnosci zwierzqt jest poddawanie czworonogow zabiegom
sterylizacjifkastracji. Niektorzy bojq si~, ie takie zabiegi zaszkodzq zdrowiu zwierzqt, a
tak naprawd~ poddawanie zwierzqt tym zabiegom chroni je przed nowotworami
narzqdow rodnych, zapobiega ciqzom urojonym u suk, wysterylizowana samica staje
si~ stabilniejsza psychicznie, natomiast wykastrowany samiec jest mniej pobudliwy, nie
wdaje si~ w bojki. Innym sposobem ograniczania bezdomnosci jest promocja i
zach~canie mieszkancow do adopcji zwierzqt.
Miasto Rawa Mazowiecka zdaje sobie spraw~, ze jednq z problematycznych kwestii jest
brak mozliwosci weryfikacji czy zgtaszane do odtowu zwierz~ jest faktycznie bezdomne.
Btqkajqce si~ zwierz~ jest automatycznie umieszczone w schronisku. Ponadto
niemoznosc szybkiej identyfikacji wlasciciela przedtuza procedur~ opieki nam takim
zwierz~ciem naraza Miasto na dodatkowe wydatki.
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W zwiqzku z powyzszym Rawa Mazowiecka za priorytetowe zadanie, oprocz edukacji
spoteczenstwa w zakresie zapewnienia opieki i zapobiegania bezdomnosci zwierz~ na
swoim terenie, uwaza znakowanie zwierzqt w celu utatwienia ich identyfikacji.
Odpowiednio oznakowane zwierz~ oraz stworzona baza znakowanych zwierzqt pozwolq
szybko odnaleie wtasciciela wat~sajqcego si~ czworonoga, 0 ile taki istnieje. Jezeli zwierz~
nie posiada swojego opiekuna, to dziatanie znacznie przyspieszy proces adopcyjny.
Zdaniem Miasta najwi~ksze trudnosci zwiqzane z realizacjq Programu b~dq wiqzaty
si~ z brakiem lub niedostateczna ilosciq srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje
programu, a takie brak schroniska, ktore zlokalizowane bytoby na terenie Miasta lub jego
bliskiej okolicy. Problem ten jest 0 tyle istotny, ze pomimo iz Miasto b~dzie promowae
adopcj~ zwierzqt przebywajqcych w schronisku, istnieje obawa braku zainteresowania wsrod
mieszkancow. Ludziom bowiem 0 wiele tatwiej bytoby dotrzee do schroniska
zlokalizowanego na terenie ich miasta, niz jechae do schroniska oddalonego 0 kilkadziesiqt
kilometrow.

Miasto Rawa Mazowiecka dostrzega potrzeb~ organizowania i wdrazania przedsi~wzi~e
informacyjno - edukacyjnych, ktore wptynq na postawy obywateli oraz na ich zachowania.
Przedsi~wzi~cia takie bowiem majq z jednej strony przyczynie si~ do poszerzenia wiedzy
odnosnie opieki nad zwierz~tami, a z drugiej strony majq uswiadomie spoteczenstwu
lokalnemu, ze zwierze jest istotq zYWqmajqca swoje prawa, ktore nie zostaty okreslone bez
powodu, tylko po to aby ich przestrzegae.
Edukacja spoteczenstwa jest niezmiernie wazna, poniewaz ksztattowanie dobrych postaw
juz od najmtodszych lat pozwoli na popraw~ dotychczasowego losu zwierzqt. Warto przy tym
uswiadomie ludziom, ze to kiedys wtasnie sam cztowiek, chcqc miee jakiegos towarzysza
w zyciu, udomowit zwierz~ta pozbawiajqc je jednoczesnie umiej~tnosci samodzielnego
funkcjonowania, dlatego teraz powinien wziqe za to odpowiedzialnose. Zwierz~ta domowe,
w szczegolnosci psy, obdarzajq swojego opiekuna nie tylko ogromnq mitosciq,
ale i zaufaniem. Relacja miedzy czworonogiem a cztowiekiem niezwykle trafnie opisujq stowa
Stanistawa Gtqbinskiego, ktore cz~sto umieszczane Sq na gtownych stronach internetowych
schronisk "( ...) pies jest czyms wi~cej niz naszym towarzyszem. Moze stae si~ waznq, czasami
wr~cz niezb~dnq cz~sciq naszego zycia. Moze bye nam tak potrzebny, jak potrzebna jest nam
przyjain innych ludzi. Czasami nawet bardziej, gdyz jego przyjain bywa niezawodna
i straszliwie, zenujqco bezinteresowna. Takiej przyjaini my, ludzie, nie jestesmy zwyczajni,
takie uczucie bardzo rzadko bywa naszym udziatem."
Miasto Rawa Mazowiecka w ramach programu Opieki nad Zwierz~tami Bezdomnymi oraz
Zapobiegania Bezdomnosci Zwierzqt na swoim terenie planuje przeprowadzie akcje
edukacyjne dla uczniow oraz mieszkancow w zakresie humanitarnego traktowania zwierzqt.
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Edukacja UCznlOW na zasadzie wczesniej ustalonych i przygotowanych spotkan ma na
celu uswiadamianie dzieci i mtodziezy odnosnie opieki nad zwierz~tami juz od
najmtodszych lat, poniewaz jedynie tak wczesna edukacja moze na trwate nauczyc
mtodego cztowieka jak szanowac czworonoga i przestrzegac jego praw.
Na przygotowanych spotkaniach poruszane bE=:dqnie tylko tematy zwiqzane z Prawami
zwierzqt, zasadami piel~gnacji, zasadami prawidtowego zywienia, ale rowniez b~dq
przekazywane informacje jak powinno si~ post~powac w przypadku nietypowych
sytuacji z udziatem zwierzqt.
Akcje edukacyjne, informacje mieszkancow 0 zasadach humanitarnego traktowania
zwierzqt i potrzebie post~powania zgodnie z JeJ wymogami, b~dq dodatkowo
rozpowszechnianie w formie materiatow edukacyjny~h, takich jak ulotki, przekazywane
podczas r6inych zebran odbywajqcych si~ na terenie miasta oraz zaj~c w szkotach i
swietlicach, a takze umieszczone w budynku Urz~du Miasta, aby interesanci
zatatwiajqcy sprawy w Urz~dzie rownlez mogli zapoznac si~ z tym tematem.
W Urz~dzie Miasta, w placowkach edukacyjnych oraz w strategicznych punktach
dodatkowo zostanq rozwieszone plakaty uczulajqce spotecznosc na problem
bezdomnosci zwierzqt i ich humanitarnego traktowania.
Zatozenie Programu oraz akcje zach~cajqce mieszkancow do adopcji bezdomnych b~dq
ponadto promowane na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka-
www.rawamazowiecka.pl. Na stronie tej pojawiq si~ informacje odnosnie praw jakie
posiadajq zwierz~ta, dane na temat zwierzqt, ktore czekajq na adopcj~ wraz z ich
zdj~ciami, a takie zatqczone zostanq Iinki schronisk do ktorych mozna si~ udac w celu
adoptowania czworonoga.

W budzecie Miasta Rawa Mazowiecka w biezqcym 2013 roku przeznaczono 140.000 zt.
na realizacj~ zatozen "Program opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzClt na terenie Miasta".
W ramach wyszczegolnionej kwoty zawierajq si~ koszty zwiqzane z odtawianiem
zwierzqt bezdomnych, catodobowq opiek~ weterynaryjnq w przypadku zdarzen
losowych z udziatem zwierzqt, zabiegi sterylizacji i kastracji, a takze zapewnienie
miejsca w schronisku.

Projekt Programu Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka najp6iniej do dnia 1 lutego
przekazuje do zaopiniowania:

• wtasciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,

• organizacjom spotecznym, ktorych statutowym celem dziatania jest ochrona
zwierzqt, dziatajqcym na obszarze Miasta Rawa Mazowiecka,

http://www.rawamazowiecka.pl.
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• dzierzawcom lub zwierz~tom obwod6w towieckich, dziatajqcych na obszarze
Miasta Rawa Mazowiecka.

Wymienione podmioty w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu Programu
wydajq 0 nim opinie. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje si~ akceptacj~
przestanego Programu.
Po akceptacji Programu, nast~puje jego przyj~cie w postaci uchwaty Rady Miasta Rawa
Mazowiecka, najp6iniej do dnia 31 marca.


