
UCHWAŁA Nr VI/31/15
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 22 kwietnia 2015 r'

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2015r.

Na podstawie alt. 18 ust' 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmimym
(Dz.rJ.22013r.poz.594,poz.645,poz l3l8, z 20I4r. po2. 37 9, poz. \0'7f) orM arl ' 11 a
ust' 1 ustawy z dnia 2l sierpnia 1977I. o ocbronie zwięrząt (j.t. Dz.U, z2073r. poz.856,
z 2o14t. poz.1794) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala' co następuje.

s 1. Przyjmuje się Prcgram opieki nad zwierzętami bezdomnrni orazzapob|egania
bęzdormości zwierząt na tercnie Miasta Rawa Mazowięcka w 20 1 5 roku w bŹnieniu
okeślonym w załączniku do uchwały.

s 2. wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

$ 3. Uchwała wchodzi w Źycie z dniem podjęcia.
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Gmina Mlasto Rawa Mazowiecka

Plac Pilsudskiego 5
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PRoGRAM oPlEK| NAD ZW|ERZĘTA|V| BEzDollJtNYM| oMz ZAPoB|EGAN|A BEzoo|\,lNoŚc| zW|ERzĄT
NA TERENIE lllIASTA RAWA MMOWECKA

Wv.laśHteHte po.leĆ

||ekroc W niniejszym Programie pojawia się odniesienie do:

. M|ASTA _ na|eży przez to rozumieĆ Miasto RaWa Mazowiecka,

. BURM|STRZA _ na|eży p|zęz |o rozumięć Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka'

. URZĘDU M|ASTA _ na|eży pzez to rozumieó UŻąd Miasta W Rawie Mazowieckiej'

. scHRoN|sKA DLA zw|ERzĄT _ na|eży p|zez to |ozumieó sch|onisko d|a zwierzqt

sprawujqce obowiqzki odławiania i opieki nad bezdomnymi zwiezętami z terenu

Miasta Rawa Mazowiecka,

. PRzYcHoDN| WETERYNARYJNEJ - na|eży przez to rozumieó Przychodnię

Weterynaryjną sprawującą opiekę Weterynaryjnq na terenie miasta RaWa

Mazowiecka.

. WŁAŚo|C|ELA _ na|eży p|zez to rozumieć osobę będąca mieszkańcem Miasta Rawa

Mazowiecka posiadającą zwieęę lub zwierzęta' o których mowa W Programie'

. oPIEKUNA - na|eży przez to rozumieć osobę' która sprawuje nadzór i opiekę nad

zwieŻęciem |ub zwierzętami na terenie Miasta Rawa Mazowiecka,

. PRZEDSTAW|C|ELA oRGAN|zAcJ| sPoŁEczNEJ . na|eŻy p|zez to rozumieć osobę, która

działa isprawuje opiekę nad zwieŻęciem Iub zwierzętamiz UpowaŹnienia organizacji

społecznej, której statutowym ce|em działania jest ochrona zwierząt.

. GosPoDARsTwo RoLNE - na|eży pzez to rozumieć gospodarstwo ro|ne, Kórę

zapewni miejsce d|a zwierząt gospodarskich'
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NA TERENIE M ASTA RAWA I\IAŻOWIECKA

1. WPRoWADZENIE

swiatowa Dek|aracja Praw zwie|zĄi' uchwa|ona w roku 1977 w Londynie przez

|Vliędzynarodowa Federację PraW zwie|ząl, zaczynąaca się od słów: 'Z uwagi na to'

że każde zwie|zę ma pewne prawa' że nieznajomośó i lekceważenie tych praw sprowadziły

człowieka i prowadzq go nada| na d|ogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom;

że uznan|a p|zęz galunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi
podstawę współistnienia Wszystkich istot żywych| Źe człowiek popełnia zbrodnię |udobójstwa;

że poszanowanie zwietząI pŻez człowieka Wiąie się z poszanowaniem |udzi między sobą

i ź.e juź. od najmłodszych |at na eży człowieka uczyć obserwować' rozumieć, szanowac

i kochać zwierzęta (',.)''. kompleksowo prezentu.je k|uczowe postu|aty i pożqdane wzorce

odnoszące s|ę do postępowanIa człow|eka wobec zw|eŻąt'

Z treści Dek|aracji Wynika m.in'' że 'Iaż'de z\Nie|zę ma prawo oczekiwać od człowieka
poszanowania opiekl i ochrony', oraz .'porzucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym

i nikczemnym''' Prob|em respektowania p?w zwie|ząt i podejścia do ich kwestii w sposób

opierajacy się na zasadach humanitaryzmu' empatii itroskj wymaga działań na szczeb|u

światowym i dążenia do kształtowania i rozwijania świadomych' zgodnych z tymi zasadami
postaw Dek|aracja jest postu|owanym zestawem reguł postępowania' zapewnia Wytyczne

i nadaje kierunki rozwoju na poziomie poszczegó|nych państw' Treśc preambuły. jak icały

akt prawny, jest powszechnie uznany za pewnego rodzaju konstytucję torujaca drogę

da|szym rozwiqzaniom normatywnym w tym zakresie. choć Dek|aracja nie ma charakteru

Wiqżącego' to ]ednak Wywarła duży wpływ na obecny kształt statusu prawnego zwierzqt'

Majac na uwadze fakt. że zwierzę nie jest rzeczą, a istotą żyjącą i zdo|nq do odczuwania

bó|u oraz cierpienia' człowiek jest mu winien poszanowanie' ochronę oraz opiekę'

Do zasadniczych praw zwieŻąt za|icza się najczęściej prawo do życia i prawo do wo|ności

od cierpienia, KaŻde zwie|zę Wymaga traktowania W sposób humanitarny' czy|i

uwzg|ędniający jego potrzeby ] zapewniający mu opiekę i ochronę, zabronione jest

niehumanitarne zabijanie oraz znęcanie się nad zw.eęętami' które na|eży rozumieć jako

zadawanie |ub śWiadome dopuszczanie do zadawania bó|u |ub cierpień'

Bó| icierpienie zadaje się zwierzęciu rÓWnież popŻez porzucanie go przez Właścicie|a bądź
pŻez inną osobę. pod której opieka zwieŻę pozostaje' Prob|em pozucania zwieząt,

w szczegó|ności psów i kotów, prowadzacy do ich bezdomności, z roku na rok p|zybiera
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coraf W]ększe rozmiary Bezdornność zW erząt jest zagadnieniem złożonym' a jego zródeł

naIezy doszukiwać się W zachowaniach l postawach Iudzkich'

W Po|sce każdego roku dziesiątk tysięcy psóW i kotów jest pozucanych przez swoich

właścicieIi ' Najczęstszym powodem takiego postępowan a jest Iudzka niedojrzałość

i nieodpoWiedziaInośó. prowadzqca do podejmowania nieprzemyś|anych decyzji ' których

skutkl Ważą na da|szyrn życiu i zdrow u będących pod opieką człowieka zwierzqt domowych'

całkowicie za|eŹne od pomocy człowieka zwierzę W momencie porzucenia jest bezbronne'

zdezo|lentowane i niezdoIne do samodf e|nego zyc a' Takie zda|ze| a zazwyczaj p|o\Nadzą

do traumatycznych pŻezyć' trwałego urazu inieufności W stosunku do Wszystkich |Udzi'

Bezdomnośó zwierząt jest często róWnieŹ skutkiem zmienjającej się mody na okreś|one rasy

igatunki' co prowadzi do pozbywan a się, wcześn ej nabytych, a uznawanych obecnie

za mniej popu|arne, fwje.fąt, Pofbywanie się psóW ] kotóW z hodow|] i largowisk oraz

ich niekontro|owane nadmierne rozmnażanle ów|iez p|zyczynia się do Wzrostu |iczby

zW erząt bezdomnych

Za prob|em bezdomności zw]erzqt odpowiedzia|ność ponosi człowiek ]to on pownen

zm enić swoje postawy i postępowanie. aby sytuacja mogła u ec poprawie. Los fwierząt

fa|eży całkowicie od śWiadomych i odpowiedziaInych działań |udzi' któtzy swoim

postępowaniem Wobec zwierząt dają wyraz poszanowaniu zasad hUmanitaryzmu

i ]ednocześnie śWiadectwo Własnego człowieczeństwa'

P|zeciwdzldać bezdomności maże każdy, a zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

na]eŻy da zadań Własnych miasta i jest regu|owane ustawowo' Nowe|izacja ustawy

o ochronie zwierząt. dostrzega]ąc narastający prob|em bezdomności i kon ecznośc jej

skutecznego zapob]egania' poszerza kataIog obowiązkowych e|ementóW gminnego

programu op eki nad zwierzętami bezdomnym| o|az zapobiegania ich bezdomnośc]'

|stota Programu opieki nad Zwierzętamj Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności

Zwie|zą| w l\'4ieście może byc rozpatrywana Wie opoziomowo' oprÓcz oczywistego Wymogu

prawnego nałożonego na miasta pzepisami znowelizowanej ustawy, znaczenie Prog|amu

powinno być róWnież analizowane f pe.spektywy Wym]aru społeczno.kulturowego' Kwestia

nastawienia do prob|ematyki związanej z ochronĄ zwierząt. opieką nad nimi oraf sposobam

zapobiegania ich bezdomnościjest odzwlerciedIeniem pozjomu śWiadomości społeczeństwa

i jego rozwoju' społeczność rofurniejaca istotę posuanowania waw zwie|ząt, dążąca

do zapewn enia im godnych WarunkóW bytowania l potępiająca postawy niezgodne z tymi

zasadami postrzegana jest jako Wysoko rozw njęta' cywi]]zacyjnie zaawansowana

ihun'ranitarna.
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Bezdomnośó zwieŻąt jest nierozerwaInie zwiqzana z postępowaniem człowieka inie można
jej skutecznie zapobiec bez zmjany całego systemu wańości' postaw i niejednokrotnie
głęboko zakorzenionych pŻekonań opańych na |ekceważącym podejściu do materii

zw|qzanejz poszanowaniem praw fwierząt. Podnoszenie świadomości społecznej' edukacja

w tym zakresie i dqżenie do budowy społeczeństwa rozważnego i rozwiniętego powinno być

priorytetem róWnież na poziomie poszczegó|nych miast' Miasto jako jednostka samorządu

terytoria|nego |oka|nie najb|iższa swoim mieszkańcom może i powinna p|owadzić dzidania

mające na ce|u zmianę myś|enia społeczności, a co za tym idzie zmianę Warunków życia

|udzi oraz za|eżnych od ich dobrE wo|i zwierząt. To w jaki sposób zagadnienie ochrony

zwieŻąt izapobiegania ich bezdomnościjest rozwiązywane na szczeb|u gminnym obrazuje

zdo|ność Właściwego organizowania i za|ządzania materią na|eŹąca do kompetencji

Własnych gminy ijednocześnie stanowi Wyraz pŻykładnego postępowania i promowania

postaw społecznie pożądanych i akceptowa|nych'

Program ochrony zwierząt i zapobiegania Bezdomności d|a Miasta RaWa Mazowiecka

ma W swoim założeniu pomóc Miastu uporządkować prob|ematykę zwierząt bezdomnych

m'in' poprzez ana|izę proponowanydh rczwiqzań i sposobóW ich rea|izacji ' Wykonanje

załoŹeń Programu i jego kontro|a spoczywa na Mieście, której ce|em powinna byc jak

najpełniejsza i najbardziej efektywna rea|izacja założeń. Pozytywnych rezu|tatów należy

oczekiwaĆ W sfeŻe społecznej, ku|turowej oraz Wizerunkowej Miasta.

2. PoDSTAWA PRAWNA PRoGRAMU

W aktualnym stanle prawnym. działania majace na ce|u opiekę nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt Wchodzą W zakres zadań Własnych
qmin .

. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz' U' 2013' poz' 856) okreś|a

w ań' 11a następujqce obowiazkowe zadania gminy:

1. Rada gminy wypełniając obowiązek' o którym mowa w ań' 11 ust' 1, okreś|a' w drodze

uchwały. corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwieŻętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt'

2' Program' o którym mowa W ust. 1, obejmujei

1) zapewnienie bezdomnym zwieŻętom miejsca W schronisku dIa zwie|zqt'

2) opiekę nad woino żyjqcymi kotami. w tym ich dokarmianie,
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3) odławianie bezdomnych zwieząt,

4) ob|igatoryjna stery|izację albo kastrację zwierząt W schroniskach d|a zwieŻąt'

5) poszukiwanie Właścjcie|i d|a bezdomnych zwierząt'

6) usypianie ś|epych miotóW,

7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w ce|u zapewnienia miejsca d|a zwierząt
gosPodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki Weterynaryjnej w pzypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwieŻąt.

3' Program' o którym mowa W usl' 1, może obejmować p|an znakowania zwie|ząt w gminie.

4. Rea|izacja zadań, o których mowa w ust' 2 pkt 3-6' może zostać powierzona podmiotowi
prowadzącemu schronisko dIa zwierząt'

5. Program' o którym mowa w ust' 1, zawiera wskazanie wysokości środków finansowych

p|zeznaczonych na jego rea|izację oraz sposób wydatkowania tych środków' Kosfy

realizacji programu ponosi gmina.

6' Projekt programu, o którym mowa W ust' 1' przygotowuje Wójt (burmist|z, prezydent

mrasla).

7- Projekt programu' o którym mowa w ust. 1, wójt (burmistrz' prezydent miasta) najpóźniej

do dnia 1 |utego pŻekazuje do zaopiniowania:

1) Właściwemu powiatowemu |ekaŻowi Weterynarii,

2) organizacjom społecznym' których statutowym ce|em działania jest ochrona zwieząt,

dział4ącym na obszaŻe gminy'

3) dzieżawcom Iub zaęqdcom obwodóW łowieckich' działajqcych na obszarze gminy'

8' Podmioty' o Kórych mowa W ust' 7' w terminie 21 dni od dnia otŻymania projektu

programu' o którym mowa w ust. 1, wydajq opinie o projekcie' Niewydanie op.nii w tym

terminie uznaje się za akceptację ptzesłanego programu.'

W myś| ustawy o ochronie zwierząt' prob|em bezdomnych zwie|ząl rozwiązwany jest pŻez

9miny na dwóch płaszazyznaah:

. zapobiegania' o którym mowa w ań. 11a (stery|izacja, adopcja' usypianie ślepych

miotów)
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oraz

. zapewniania opieki zwieŻętom aktua|nie bezdomnym W niekomercyjnych

schroniskach prowadzonych przez o|ganizacje społeczne'

Pojęcie opleka nie jest W ustawie precyzowane' W związku z lym można p|zyjĄć'

iż n.eodzownym warunkiem uznania jakiegoś sposobu postępowania za oplbkę jest Wiedza

opiekuna o losie pzedmiotów jego opieki, identyfikowanych jako poszczegó|ne osobniki'

W pŻypadku podmiotu prawnego jakim jest gmina, wiedza ta wyraża się w ewidencji

zwierzqt pozostajqcych pod opieka gminy. Ewidencja służy również jako podstawa

do roz|iczeń środkóW pub|icznych pfeznaczonych na opiekę, jako że uza|eżniona jest

od Iiczby zwierząt pozostających pod opiekq gminy'

3. CELE oRAz WYKoNAWGY PRoGRAMU

Głównym ce|em Programu jest opieka nad zwiezętami bezdomnymi oraz pŻeciwdżałanie

bezdomności zwie|zą| na obszaze |Viasta. Program jest Wyrazem wypełnienia obowiązku
prawnego nałożonego na gminy, a jego ce| realizowany jest popzez podejmowanie

odpowiednich działań' będących pzedmiotem ko|ejnych rozdziałóW Programu'

3.1. ZAKRES PoDMrorowY

Program opieki nas zwiezętami Bezdomnymi oqz zapobiegania BezdomnoŚci zwierząt

Wprowadzany jest do gminnego po|zqdku prawnego corocznie W formje uchwały'

Programem objęte są zwiezęta bezdomne, w szczegó|ności psy i koty' przebywające

w granicach administracyjnych Maasta.

Rea|izacja działań w zakresie opieki nad zwiezętami bezdomnymi i pęeciwdziałania

bezdomności zwierzqt odbywa się p|zy Wzajemnej współpracy:

Uzędu Miasta'
Straży Miejskiej,
Policj i .

o)
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3.2. ZAKRES PRZEDMrorowY

opieka nad zw.erzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bęzdomności zwierząt na terenie

|v|iasta po|ega W szczegó|ności na:

1 . Zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku d|a zwie|zą1

2. sprawowaniu opieki nad kotami wo|no żyjącymi oraz ich dokarmianie'

3' odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu |V|iasta.

4. PŻeprowadzaniu zabiegóW stery|izacjj lub kastracji zwie7at pzebywajacych

w Schronisku,

5. Poszukiwaniu nowych Właścicie|i d|a zwierzat bezdomnych,

6' Usypianiu ś|epych miotóW,

7' Wyznaczeniu gospodarstwa ro|nego' które zapewni miejsce d|a zwieŻąt
gospodarskich,

8. Zapewnieniu całodobowej opieki weterynary.jnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udzialF'm zwieŻąl'

Dodatkowo' jeś|i Rada Miasta uzna to za słuszne, Program może obejmować p|an

znakowania zwie.ząt' Koszty rea|izacji Programu ponosi W całości Miasto, jednak część

zadań moŹna powierzyć podmiotowi prowadzącemu schronisko d|a zwielrząt.

4. FoRMY oPlEK| NAD ZW|ERZĘTAM| BEZDoMNYM|

l sPosoBY zAPoBIEGAN|A BEzDoMNoŚcI

4.{. FoRMy optEKt NAD BEzDoMNyMt psAMt I sposoBy zApoBtEGANtA

BEzDoMNoścI PsÓW

Do obowiazkóW Miasta na|eży podejmowanie działań majacych na ce|u sprawowanie opieki

nad psami bezdomnymi oraz zapobieganie zjawisku bezdomności Wśród psów. zapewn.enie

opieki bezdomnym psom z terenu Miasta Rawa lvlazowiecka polegac powinno

w szczególności na poszukiwaniu nowych Właścicie|i dIa zwierząt oraz zachęcaniu

mieszkańców do dokonywania adopcji' Poszukiwanie nowych włiaścicie|i oraz prowadzenie
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akcji i propagowanle postaw, mających na ce|u zachęcanie mieszkańców do dokonywanla

adopcjj psóW jest jednyrn z nai)ba|dzie) efektywnych sposobóW przeciwdziałan]a

bezdomności zw]erząt' ProbLern bezdomnośc psóW nie moŹe zostać rozwiąza|y bez

pomocy i wsparcia mieszkańcóW' w Zwiąfku z czym Miasto powinno dążyc do Wprowadzen|a

wsze|kich mechanlzmóW fachęcających do adopcji

Do obowiązkóW Miasta na|eży róWnież odławlanie bezdomnych psóW i zapewnIen|e

im mlejsca W schronisku Konieczne jest zatem zorganizowanie jednostki zajmu]ące] się

odławianiem bezdomnych zwetząI z terenu Miasta i ich transpońem do schroniska'

odławian e zwierzą| bez zapewnienia m mie]sca W schronisku będzie niedopuszcza|ne.

Wyjątek będzle stanowiła sytuacja, W którą zwierzę stwaŻa poważne zagrożenie d|a |udzi

Iub innych zwierząt'

Zmniejszeniu popuIacji bezdomnych psóW mają słuzyó obIigatoryjne zabiegi stery|izacji

Iub kastracji Jak róWnież usypianie ś|epych m o1óW' któ|e stanoW ą najskuteczn]ejszq metodę

Walki z njechcianym i niekontrolowanym rozrodem zwierzat bezdomnych' Zabiegi W sposób

humanitarny pozwa|ają sprawować nadzór nad |iczbq rodzqcych się psóW iuniknać tym

samym pózniejszego prob|emu nadpopuIacji '

z dotychczasowej ana|jzy i badań Wynika iż zabiegi nie oddziału]ą negatywnie na fdrowe

zwierząt' Pokryc]e kosztów stery|izacji kastracji odbywać się będzie z budzetu Miasta

W poróWnaniu z nakładami ponoszonymi w związku z odławianiern bezdomnych zwierząt

i zapewnianiem im miejsca w schron skach ma to byó koszt' który W przyszłości zaowocuje

redukcją Wydatków na walkę z bezdomnoścja zwjerząt' Szacunkowy jednostkowy koszt

zabegu stery|izac]i ]ub kastracji jest dużo niŹszy niż koszt odłowienia i utrzymywania

zwierzęc a W schronisku. Zabiegi są usługą Wykonywaną jednok|otnie w ciagu całego życia

zwie|zęcia i pozwalają całkowicie WyeIiminowaÓ moż|iwość daIszego rozrodu' W za|eżności

od regionu Po|skj ceny zabiegóW Wahajq się od k]|kudzieslęciu do kiIkuset złotych' podczas

gdy koszt codziennego utrzymania jednego zw]erzęcia W schronisku oscy|uje Wokół kilku

złotych' Przeprowadzone zabiegi mają na ce|u zapewnien]e gminie kontro|i i ograniczen e

|iczby nowych zwierząt w schronlskU' a co za lym idz e redukcję kosztów utŻ yman a całego

schroniska

Do zadań Miasta na|eży zapewnienie całodobowej opieki Weterynaryjnej W pzypadkach

zdarzeń drogowych z udziałem psów' Rozpowszechnienie informacji o przychodni

weterynaryjnej podejnrUjącej interwencję W takich przypadkach ułatwi mieszkańcom podjęcje

szybkjch i zdecydowanych dfiałań i tym samym usprawni działan]a W tym zakres|e'

|nformacja powinna być rozpowszechniana p|zy uzyciu wszystkich dostępnych środków
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ptzękazu na terenie Miasta, włączając W to p|akaty i u|otki będqce do pobrania W Urzędzie

|V]iasta. |ecznicach. schronisku iinnych dostępnych d|a mieszkańcóW miejscach.

E|ektroniczne znakowanie psów stanowi jednq z metod p|zeciwdziałania bezdomności

zwierząt' Dzięki znakowaniu można m'in' szybko usta|ić Właścicie|a zagub.onego psa i

zawiadomić go o odna|ezieniu zwie|zęcia' E|ektroniczne oznakowanie psa jest niezbędnym

wymogiem' aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej'

Wszczepianie zwieŻętom pod skórę miniaturowych układóW e|ektronicznych,

przechowujących numer' umoŹ|iwia ich szybką identyfikację' Za|eta czipów jest niemoŹność

ch zgubienia, tak częsta W przypadku obroży, p|akietek i innych identlikatorów

zewnętrznych. czlpowanie jest technicznie bardziej zaawansowanym sposobem

znakowania. W poróWnan]u do Wypa|ania znamion, ko|czykowania czy tatuaży ' Działaniem

nierozerwa|nie zwiazanym z czipowaniem jest twozenie baz danych' czy|i rejestru zwieŻqt

oznakowanych. W którym dokonuje się aktua|izac]i spisóW zwierzat oraz zakup czytnikóW

do czipów. Ty|ko komp|eksowa i Właściwa organizacja całego systemu gwarantu]e jego

efektywność. same mikroczipy nie stanowiq metody rozwiązywania problemu bezdomnych

zwierząt' Są ty|ko znacznym ułatwieniem W przypadku odnajdywania zwierząt' które zaginęły

isą aktywnie poszukiwane przez swoich właśc.cie|i. a zostały Wcześniej poddane

znaKowantu.

Edukacja mieszkańcóW W zakresie humanitarnego traktowania psów oraz obowiązków

właścicie|i Wobec nich, w tym obowiazkóW nałożonych przepisami wawa, łączy i uzupełnia

powyższe zadania oraz pozwaIa na komp|eksowe ich Wdrożenie'

4.2. FoRMy optEKt NAD BEzDoMNyMt KorAMt I sposoBy zApoBlEGANlA

BEZDOMNOSCI KOTOW

K|uczowq kwestiq W zakresie działań podejmowanych na fecz opieki nad kotami jest

rozróżn.enie zwierzat bezdomnych od kotów Wo|no żyjqcych'

Koty wo|no bytujace nie są bezdomne (zgodnie z ań. 4 ust' 16 zwiezęta bezdomne

to ',zwierzęta domowe |ub gospodarskie. które uciekły. zabłąkały się |ub zostały po|zucone

p|zez człowieka' a nie ma moż|iwości usta|enia ich W.łaścicie|a |ub innej osoby' pod której

opieką trwa|e dotąd pozostawały'')' Takie koty od urodzenia nie posiadały ani właściciela ani

opiekuna i zazwyczą nie potŻebują tego rodzaju pomocy' W odróżnieniu od kotóW

bezdomnych' zagubionych Iub porzuconych pŻez dotychczasowych Właścicie|i '
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zd|owe zwietzę Wo|no bytujqce nie pozwo|i człowiekowi się pochwycić, a chore i niezdo|ne

do uc eczki będzie utrudniało działania zmierzające do pomocy (popŻez drapanie. gryzienie.

Warczenie)' Kot domowy. natomiast. jest p|zyzwyczajony do obecności |udzi i sam szuka

towaęystwa człowieka, odpowiada na zawołanie' z chęcią pozwa|a na głaskanie'

obserwacja |eakcji izachowania zwiezęcia pozwala na Właściwa kwaIifikację napotkanego

kota i dobranie Właściwej ścieżki postępowania W zastanej sytuacji'

zapobieganie bezdomności kotóW opiera się na zapewnieniu opieki zagubionym

i poŻuconym kotom z terenu |\'łiasta' w szczegó|ności poprzez zapewnienie im miejsca

W schronisku o|az poszukiwanie nowych Właśc]cieIi ' Prowadzenie kampanii zachęcających

mieszkańców do adopcji bezdomnych zwie|zą| o|az opracowanie mechanizmóW wspierania

takich postaw może pomóc W znacznym stopniu zredukować |iczbę kotów pozostajqcych bez

domu iop iek i .

Do zmniejszenia popuIacji kotów nie posiadających Właścicie|i może się róWnież pŻyczyniać

ich p|anowa stery|izacja Iub kastrac]a' PopŻez stosowanie tego rodzaju zabiegóW moż|iwa

jest zorganizowana kontrola Iiczby zwieŻąt i tym samym Właściwe zap|anowanie i reaIizacja

zdozeń zw|ązanych z zapewnieniem im opieki. Zabieg sterylizacji lub kastracji zwierzqt

w schroniskach na|eży do obligatoryjnych zadań Miasta i stanowi jedną

z najskuteczniejszych metod wa|ki z nadpopu|acją zwierząt bezdomnych'

opieka nad kotami wolno żyiącymi ńżni się od działań podejmowanych na Żecz zwie.zĄt

bezdomnych i po|ega głóWnie na ich dokarmianiu' zwie|zę|a przebywąące na terenie

danego |\y']asta' W za|eżności od stopnia jego zurbanizowania' majq zazwyczaj coraz Większe

trudności z utrzymaniem się p|zy życiu' Brak dostępu do n.ezamieszkanych c|epłych

pomieszczeń szcze|nie zamknięte pojemniki z odpadami oraz rozbudowa infrastruktury

kosztem powierzchni środowiska natura|nego niejednok|otnie uniemoż|iwia samodzie|ne

bytowanie' okresem szczegó|nie Uciąż|iwym jest sezon zimowy. podczas którego niskie

temperatury stanowiq dodatkowe zagrożenie d|a życia zwieEąt nieposiadajacych domu'

Dostarczenie posiłkóW kotom Wo|no żyjqcym umoż|iwia ich przetrwanie W przypadku braku

moż|iwości samodfieInego zdobycia pokarmu' Na|eży pamiętać' że dokarmianie kotóW

powoduje, że staja s.ę one uza|eżnione od dokarmiających iaby pomoc zapewniana

zwierzętom nie pŻynosiła szkody. powinna być ona regu|arna i długofa|owa' opieka nad

kotami wo|no żyjącymi' W tym ich dokarmianie. mieści się w zakresie zadań Własnych Miasta.

Ważnym postępowaniern W zakresie opiek nad kotami bezdomnymi i wo|no bytującymijest

zapewnienie im opieki Weterynaryjnej w p|zypadku napotkania zwierzęcia chorego
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|ub rannego' W takich ptzypadkach na|eży zgłosió taki fakt straŹy' Po|icji |ub organizacjom
powołanym W ce|u zapewnienia pomocy zwiezętom' Reagowaó może i powinien każdy

m]eszkaniec Miasta' Do zadań gminy miejskięj RaWa Mazowiecka' zgodnie z Ustawą' na|eży

także zapewnienie całodobowej opieki Weterynaryjne] W przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem kotóW,

4.3. FoRMY oP|EK| NAD ZW|ERZĘTAM| GosPoDARsK|M|

W pŻypadku zwierząt gospodarskich, które uciekły bqdź się zgubiły i nie potrafiq same trafić

do domu k|uczowq ro|ę odgryWa ich Właściwa identyfikacja _ odczytanie oznakowania

zwierzęcia i powiadomienie jego właścicie|a' W razie WątpIiwości, co do Własności.
jednostką. która powinna zostać poinformowana o takim fakcie jest Urząd Miasta'

W następstw]e zgłoszenia Bu|mistrz przedsięWeźmie odpowiednie kroki' W przypadku

zaistnienia okresu bezdomności Wśród zwieŻąt gospodarskich priorytetem jest zapewnienie

im miejsca do przebywania i podstawowa opieka na tym etapie oraz aktywne poszukiwanie

WłaścicieIa,

Pzypadki bezdomności wśród zwieŻąt 9ospodarskich są bardzo Żadkie' jednak

ustawodawca pŹewidział taka moż|iwość . nałożył na gminy obowiązek Wskazania

gospodarstwa ro|nego' które zajmować się będzie przyjmowaniem iopieką nad takimi

zwierzętami' se|ekcji gospodarstwa i jego Wsparcja dokonać powinien organ sprawujący

władzę w gminie _ w przypadku gminy miejskiej RaWa |Vlazowiecka _ Burmistz |v|iasta RaWa

l\/azowiecka Dariusz Misztal.

5. DZ|AŁANIA EDUKACYJNE

PopŻez edukację rozumiemy ogoł działań ukierunkowanych na Wywołanie zamiezonych

i ce|owych zmian' Punktem wyjściowym do pŻeprowadzenia zmian jest zazwyczaj zastana

sytuacja' Wymagajqca podjęcia odpowiednich ioczekiwanych kroków, służących poprawie

WarunkóW ogÓ|nych'

Przeprowadzanie działań edukacyjnych jest postępowaniem śWiadomym oraz ce|owym'

a oczekiwane zmiany mają być Wzg|ędnie głębokie itrwałe' Akcje informacyjno-edukacyjne

d a mieszkańcóW pozwa|ają na kształtowanie śWiadomych postaw obywate|skich i Wdrażanie

prawidłowych zachowań' Działa|ność edukacyjna Miasta przyczynia się do podnoszenia

śWiadomości jej mieszkańców, co W konsekwencji prowadzi do rozważnego i zgodnego
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z przepisami i zasadami postępowania W sytuacjach Związanych z ochroną zwierzq| oraz

oŻeciwdziałaniem ich bezdomności'

szeroko zakrojona działaIność informacyjno-edukacyjna Miasta niesie ze sobq pozytywny

wymiar W zakresie podnoszen a poziomu Wiedzy o|az śWiadomości i tym samym wzyczy|ia
się do ochrony |udzi izwieŹąt. Utrwa|anie Właściwych kierunkóW postępowan|a ma na celu

wdrożenie pożądanych zm]an iich jak najszersze promowanie'

Działan.a edukacyjne są k|uczowym e|ementem rea|.zacji Programu i warunkiem jego

powodzenia, .Jako że ty|ko oczekiwana zmiana postaw mieszkańcóW może Wpłynqó

na poprawę sytuacji i efektywność załoŻeń wym.enionych w niniejszym dokumencie'

Edukacja m eszkańcóW jest działaniem długofa|owym i może odbywać się poprzez takie

formy nauczania jak m.in. konferencje, szkolenia, warsztaty, kampanie informacyjne. akcje

edukacyjne pub|ikacje' fi|my' fo|dery, p|akaty, Wystawy, itp' Materiały edukacyjne mogą być

udostępniane irozprowadzane poprzez pzychodnie i |ecznice weterynaryjne' sk|epy

zoo|ogiczne. schronisko stowarzyszenia iorganizacje społecznę. których statutowym ce|em
jest ochrona zwieŻąt. |stotnym e|ementem kampanii edukacyjnej jest promocja Programu

oraz pozyskiwanie pańneróW mediałnych: prasowych' a |akŻe w miarę moż|iwości

i dostępności . radiowych ite|ewizyjnych. Jak najszerzej zakrojona akc]a propagująca

założenia i postulaty Programu umoż|iwi dotarcie z informacją do Wszystk.ch

zaInleresowanych mIeszkańcóW Miasla'

Kata|og działań edukacyjnych W ramach reaIizacji Programu nie jest zbiorem zamkniętym

i pożqdane jest poszukiwanie nowych rozwlązań' Podstawę mogą stanowjć następujące

rdeel

1. wyrażanie spzeciwu i potępianie niewłaściwego zachowania wobec

zwierząt

Kształtowanie śWiadomości Iudzi powinno zostać opańe na Wdrażaniu prawidłowych postaw

izasad traktowania zwierząt W ogó|ności' Promowanie humanitarnego postępowania' w tym
poszanowanie praw i obowiązkóW wynikających z posiadania zwierzęcia, powinno

przebiegac równocześnie z potępianiem i WyraŹaniem sprzeciwu wobec osób źle

traktujących zwieŻęta. zaróWno te pozostające pod ich opiekq jak i bezdomne. Powszechne

dostrzeŹenie a następnie WyraŹne potępienie tego rodzaju zachowań przyczynió się może do

głębokiej itrwałej zmiany postaw wzg|ędem wszystkich zwiezqt' Aby Program mógł spełnić

swoją ro|ę potrzebna jest zmiana stosunku do zwierząt i chęó zapewnienia im jak naj|epszej

opieki i pomocy' sygna|izowanie i zgłaszanie niepokojących mieszkańcóW zdaŻeń umoż|iwi
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Gm]nie sprawne podjęcie dziatań w zakresie ochrony zwierzat. Na podstawie

znowe|izowanei ustawy Wprowadzono obowiązek odebrania zwierzęcia w pzypadkach

niecierpiqcych zwłoki, gdy pozostawienie zwieŻęcia pod opieką dotychczasowego

właścicie|a |ub opiekuna zagraża jego życiu |ub zdrowiu' odebranie zwieŻęda może zostać

wykonane na podstawje informacji uzyskanej od straży gminnej. po|icji, upoważnionych

przedstawicie|i organizacji społecznych, których statutowym celem ]est ochrona zwerząt'

o odebraniu musi byó niezwłocznie powiadomiony Burmisttz Miasta. odebrane zwierzęta

gospodarskie będą p|zekazywane do wskazanego pŻez Burmistrza gospodarstwa ro|nego'

po uzyskaniu zgody W.łaścicieIi.

2' Krytyka zjawiska po|zucania zwienąt

Potępienie poŻucania zwierzqt Wynika z poprzedniego postulatu i jest jego natura|nym

rozwinięciem' Dopóki nie zostanie uświadomiona |udziom powaga sytuacji i konsekwencji

zwiazanych z po|zuceniem zwieŻęcia' niemoż|iwe będzie pęeprowadzanie efektywnych

akc]i opieki i zapobiegania bezdomności' Właścicie|, który ponosi odpowiędzialność

za zwię|zęla pozostające pod jego opieką' obowiqzany jest do dbania o nie i zapewnienia

im odpowiednich Wafunków Źycia oraz ochrony'

społeczny sprzeciw wobec pozucania zwieŻqt stanowi śWiadectwo właściwych postaw

mieszkańcóW' Jeś|i nie są to postawy zakoŻenione wśród mieszkańców Miasta, na|eży

doprowadzić dostępnymi sposobami informacyjno-edukacyjnymi do Ukształtowania

śWiadomości opańej na zasadach poszanowania praw zwierząt'

Powodzenie realizaiJi załoileń Programu za|eży w dużej mieŻe

mieszkańcóW Miasta' któtzy mogą zapobiegac bezdomności zwieŻąt

terenie.

od

na

postępowanIa

analzlowanym

3. Promowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwienąt

Nadpopu|acja psóW i kotów jest powaŹnym prob|emem, dotyczqcym wszystkich- Każdego

roku W schroniskach w całym kraju usypianych jest Wie|e tysięcy psów i kotów. Usypiane sq

nie z powodu starości czy nieuleczalnej choroby, lecz z powodu braku miejsca

W schroniskach' chorób Wirusowych i zbyt małej i|ości domowych adopcji '

chirurgiczna sterylizacja jest naj|epszym sposobem rozwiazania prob|emu nadpopu|acji

zwierząt, dotyczy zarówno samic jak i samców' Na|eży uświadamiać mieszkańcóW'

że pomimo krażących mitóW dotyczących zabiegów' udowodnione zostało,

że Wystery|izowane samce kotóW żyją średnio o dwa |ata dłużej niż nie poddane temu
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zabiegowi' Zacho|owalnośó na pewne typy nowotworóW złoś|iwych ipodatność na infekcje'

sfczegó|nie dróg moczowych, spada u kotóW ipsóW o 98%' Psy i koty poddane stery|izacji

nie są zbyt skłonne do włóczęgi. wiqżą się siIniejze swoimi |udzkimi opiekunami i mają mniej

kłopot|iwych nawykÓW, jak np' wdawanie się W bójki iznaczenie swego terytorium' Zabiegi

stery|izacji sa bezpieczne ipŻeprowadzane przez WeterynaŻy rutynowo. Po|egają

na usunięciu fragmentóW układu płcjowego (rozrodczego) imogq byc dokonywane już

na ki|kumiesięcznych zwie|zętach PoW|ót do norma|nej aktywności następuje po ki|ku

dniach od zabiegu

Na|ezy zachęcać WłaścicieIi do poddawania zwierząt zabiegom stery|izacji ' pozwo|i

to na uniknięcie niep|anowanego rozrodu ikontro|ę |iczby potencja|nie bezdomnych zwierzqt'

4. Promowanie adopcji zwienąt bezdomnych

Adopcja zwieŻqt bezdomnych jest najskuteczniejszym sposobem rozwiqzywania prob|emu

zwierząt aktuaInie pozbawionych WłaścicieIi i opiekunóW' Większośó zwierząt

pŻebywajqcych W schronisku jest oswojona. żyła i dorastała z człowiekiem, a|e z fóżnych

powodóW straciła Właścicie|a' często są to zwierzęta wychowane. ułożone' ufne i nauczone

czystości' Zwierzęta przebywające W schronisku zostały róWnież poddane obowiązkowym

zabiegom stery|izacji |ub kastracji, w związku z czym nie ma potŻeby pŹeprowadzania tych

zabiegów we własnym zakresie'

Miasto powinno promować świadome nabywanie zwie|ząt, opańe na zete|nej ana|izie

możliwości d|a zapewnienia im odpowiedniej opieki, Decyzja o adopcji oddziałuje nie ty|ko

na życie adoptujacych iczłonków ich rodzin, a|e róWnież całkowicie odmienia da|sze |osy

zwie|zą|'

W związku z powyższym istotne jest dokonanie rozsqdnych Wyborów oraz podjęcie

pzemyś|anych i odpowiedzia|nych decyzji ' Warunki izasady adopcji pomimo różnic

w za|eżności od schroniska i jego procedur Wewnętrznych' posiadają cechy wspó|ne' Do

schroniska pŻyleżdŻajĄ zazwyczaj osoby więdzące jui.' jakiego zwieŻęcia szukajq, a jeś|i

chodzi o sprecyzowanie pożądanego charakteru _ pomocni są pracownicy schroniska' któ|zy

mogą pokazać. któ|e zwierzęta spełniaja nasze oczekiwania' Spośród nich można wybrać

czworonoga dla siebie' a gdy dokonamy już Vvyboru, zwieŻę jest wyprowadzane przez

pracownika z kojca' Po zapoznaniu i zaakceptowaniu z obu stron _ zaróWno naszej' jak

] zwierzęcia - można dokonywaó forma|ności związanych z adopcją zwie|zęcia ze

schroniska.
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Adoptować zwie|zę może ty|ko osoba pełno|etnia' posiadająca przy sobie dowód osobisty
oraz obrożę i smycz' Dane z dowodu osobistego zapisywane sa W dokumentach schroniska'
Adopcji można dokonać ty|ko osobiścle. W dniach i godzinach otwarcia schroniska d|a
Wiz},tujących. Adopcja zwierzęcia Wiqże się z pokrydem opłaty adopcyjnej' Jest to częściowy
zwrot kosztóW szczepień i zabiegóW - poprzez uzyskane W ten sposób pieniądze schronisko

moŹe uregulować koszty kolejnych zabiegóW d|a zwieząt u |ekaŻa weterynarii (wysokośc

opłaty ustalana jest pŻez organ za|ządzajacy schroniskiem)' Po uiszczeniu opłaty zgodnej
z cennlkiem schroniska. Właścicje| otrzymuje potwierdzenje wpłaty, ksiqżeczkę zdrowia
zwie|zęcia z wpisanym szczepieniem przeciw wściek|iżnie oraz indywidua|ny numer czip

Ieś|i taki istnieje)' osoba adoptująca zwierzę podpisuje umoWę adopcyjną, W której
zobowiązuje się do dobrego traktowania nowego podopiecznego' a w Wypadku' gdy nie
będzie mogła się już dłużej nim opiekować _ nie poąucania go, |ecz oddania z powrotem

do schroniska.

Zwierzęta nie są nigdy wydawane do tŻymania na łańcuchu oraz do WarunkóW' które sa
gorsze od tych. jakie może zapewnic im schronisko' W razie stwierdzenia nieodpowiednich

warunków Iub nieodpowiedniego traktowania zwieŻęcia, schronisko ma prawo zabrania go'
jeś|i wcześnie]sze rczmowy z nowym Właścicje|em nie wpłyną na poprawę opieki
i warunków' Adopcja jest równieŹ niemoż|iwa' gdy pŻygarnąć zwieŻę chce osoba
niepełno|etnia' będąca pod Wpływem a|koho|u a|bo sprawiajaca wrazenie
nieodpowiedziaInej. zwierzę ń\,rnieź! nie zostanje wydane osobie' wzg|ędem której istnieje
podejŻenie, ze trudni się hand|em zwieŻętami' Nie jest moż|.We również adoptowanie
zwie|ząt. na których Wydanie nie zgadza się |ekaE Weterynarii' zwie|zę z kwarantanny jest

Wydawany jedynie tym osobom' które są w stanie udokumentować fakt, iż są jego prawnymi

WłaścicieIami' W innym przypadku nie istnieje moż|iwość adopcji zwierzęcia pzebywającego

na kwarantannie.

Decydując się na adopcję na|eży pamiętaó o ki|ku bardzo ważnych kwestiach. Decyzja
powinna być wie|okrotnie i dogłębnie pŻeana|izowana. za|óWno pod kątem finansowym
(zapewnienie pożywienia. akcesorióW' regu|arnych wizyt u weterynaŻa)' jak iczasowym

schron sko na|eŹy odwiedzić WieIokrotnie umoż|iwia to przeprowadzanie rozmów
z pracownikami i Wo|ontariuszami' co pozwoli na jednoznaczne określenie jakie dokładnie

zwieŻę jest przez nas poszukiwane' Po wybraniu zwie|zęcia' aby uniknać podjęcia

pochopnej decyzji. za|ecana jest jego obserwacja W schronisku oraz podczas Wspó|nych

spacerów' |stotne jest róWnież uświadomienie sobie' iż zwierzę potŻebuje czasu,
aby p|zyzwyczaić się do nowych właścicie|i i nowego domu. a Więc W początkowych dniach
ma prawo być zdezorientowane i nerwowe. zadaniem nowych Właścicieli jest podjęcie

1l
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starań' aby zwie|zę w miarę uplywu czasu oswajało się z nowymi warunkami i nigdy

nie musiało juŹ Wrócić do schroniska' Adopcja umoż|iwia zwiezętom zna|ezienie domu'

a|e z racji swojej istoty i decydującej d|a da|szego życia zwierzęcia ro|i. musi zostac

pŻeprowadzona W sposób mający dobro zwieŻęcia za prioMet' stąd niejednokrotn.e

stosowane są p|ocedury' pozwa|ajqce upewnió się, że osoba adoptujqca podjęła świadomą

iodpowiedziaIną decyzję inie WyŻqdzi W przyszłości zwierzęciu, już doświadczonemu pzez

człowieka' jeszcze Większej kęywdy

Wszystkie działania edukacyjne mają na ce|u podniesienie śWiadomości mieszkańcÓW

W zakresie prawidłowych postaw Wobec zwieŻqt i obowiqzkóW' wynikajqcych z ich

posiadania' Szczegó|nie ważnq kwestią jest śWiadomy zakup zwieząt. który pŻyczyni się

do ograniczenia ich niekontro|owanego rozmnażania'

odnosząc się do prob|ematyki ochrony zw]erząt zasadne jest zwrócenie uwagi na etyczny

aspekt za|eżności pomiędzy |udźmi a zwierzętami. Nie można zapominać' że zwieŻęta są
jstotami żywymi, zdoInymi do odczuwania cierpienia' które powinny miec zagwarantowane

to. aby były traktowane W sposób hUmanitarny' człowiek, który jest świadomy wańoścj życia,

zarówno swojego jak i zwie|zęcia' powinien a nawet ma obowiazek bronić tej Wartości'

Prawidłowe postawy najłatwiej kształtowaó od najmłodszych |at iwdraŹaó popzez działania

edukacyjne W szkołach i przedszko|ach' We współpracy z organizacjami pozarzadowymi

działajacymi na Żecz praw i ochrony zwiePąt Miasto może również aktwizować

mieszkańcóW do Wspie|ania i podejmowania działań W ramach tych organizacji' Wszystkie

działania majqce na ce|u ochronę zwieŻąt przyczyniąĄ się do poprawy ich |osu i co za tym

idzie także warunków życia mieszkańcóW Miasta'

6. SYTUACJA zW|ERzĄT BEzDoMNYcH W M|EśC|E RAWA

MAzoWIEcKA

6.1. oGÓLNE |NFoRMACJE o M|EŚC|E

Miasto RaWa Mazowiecka położone jest We Wschodniej części Województwa łódzkiego,

na WysoczyŹnie RaWskiej' nad Rzeka RaWkq-

Rawa Mazowiecka położona jest na głóWnych sz|akach komunikacyjnych Warszawa _

Wrocław _ PGga o|az Warszawa - Lódż, pŻez co na terenie miasta panuje duży ruch
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tranzytowy, a dogodny układ komunikacyjny kozystnie Wpływa na lokowanie na tym terenie

inwestycji i |ozwój nowych inicjatyw gospodarczych.

Położenie miasta w centraInej części Po|ski oraz b|iskość dużych ośrodków miejskich takich
jak Warszawa i Łódź. powoduje. że z jednej strony mieszkańcy RaWy Mazowieckiej mogq

ko|zystać z ich dorobku gospodarczego. ku|turowego, ucze|ni' teatróW. a z drugiej strony

mieszkańcy dużych agIomeracji miejskich mogą w ramach odpoczynku i rekreacji odwiedzić

RaWę Mazowiecką i zapoznać się z bogatą oraz interesujqcą historiq. Wybierając się

na spacer ś|adam. przeszłości można bowiem zobaczyć wie|e Wyjątkowych iurok|iwych

mjejsc' zabytkóW, barokowych kościołóW' przepiękny park W sty|u angie|skim. a także można

zwiedzic zamek w klórym według Iegendy podobno straszy

Miasto może pochwa|ić się |icznymi Wa|orami. które cały czas sa podkreś|ane. a podjęta

pron,]oc]a Rawy |\y'azowieckiej dodatkowo ma zachęcić do osiedlania się i inwestowania

na jej terenie' W zwiqzku z powfilszym dodatkowym atutem Miasta jest umiejętność

uporządkowania kwestii związanej z zapewnieniem opieki zwie|zętom bezdomnym

i zapobieganiem bezdomności na jego terenie. Właściwe wdrożenie Programu pomoze

Miastu nie ty|ko utrwalić dobry Wizerunek' a|e także zachęci mieszkańców iinne gminy

do śWiadomego. humanitarnego działania na rzecz praw iochrony zwierząt'

6.2. STAN AKTUALNY zwtERzĄT BEzDoMNYcH

Na terenie Miasta RaWa Mazowiecka w 2014 roku odnotowano ok. 12 pzypadków

bezdomnych zwie|zqt' z czego Wszystkie dotyczyły Wałęsajacych się psóW' ogółem

bezdomnych zwierzĄt p|zebywąących w schronisku jest ok' 55 (stan na 31'12'2014r')

Ze wzg|ędu na fakt' ze nie odnotowano zgłoszeń odnoszących się do kotóW |ub zwieŻqt

gospodarskich' można Wnioskować. że p|ob|em bezdomności zwie|ząl na tym terenie

ogranicfa się głóWnie do psów'

Do chwiIi obecnej zgłoszenia rnieszkańcóW odnośnie Występowania bezdomnych zwierząt

na terenie |\.liasta pŹyjmował wydział Gospodarki KomunaInej' Następnie każdy p|zypadek

był traktowany indywidualne' tzn' po otŻymaniu zgłoszenia Wskazana osoba udawała się

do miejsca' gdzie znajdowało się zabłqkane zwieęę j próbowała ustaIić przyczynę

bezdomności. czasami okazywało się, że zwieŻę ma swojego Właściciela' któremu uciekło'

W niektórych przypadkach' jeże|i czworonóg nie zachowywał się agresywnie, a|bo był to

szczeniak, szybko znajdował nowego Właścicie|a. często jednak bywały sytuacje, kiedy nie

Udawało sę zna|eźć opiekuna d|a zwie|zęcia' W takich Wypadkach osoba udająca się

na interwencję powiadamiała 'Hotel d|a zwierząt i Ptactwa Domowego'' zlokalizowany
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w Lodzi p|zy u|' KosodŻewiny 56' który zobowiazany jest do odławiania zwieŻąt z terenu

Mlasta oraz zapewnienia im miejsca w schronisku' Tak jak było Wyżej Wspomn|ane.

nie odnotowano p.zypadków zgłoszeń odnoszących sję do kotów |ub zwierzqt gospodarskich

w związku z tym' Miasto problem bezdomności rozpatruje głóWnie z punktu lvystępowania

befdomnych psóW oraz obawia się. ze prob|em ten będzie ty|ko przybierał na si|e.

ska|a izasięg zjawiska bezdomności Wśród zwieŻąt dotyczy całego tereny Miasta. jednak

obszarami najba|dziej prob|ematycznymi są os]ed|a budynkóW Wie|orodzinnych' Na takich

osied|ach bowiem. niepostzeżenie mieszkańcy oko|icznych miejscowości, |ub po prostu

przejezdni pozostawiajq psy, które zdezorientowane nie majq gdzie się podziać' Podrzucanie

zwierząt natomiast zwiększa ich koncentracje na obszarze Miasta RaWa |Mazowiecka
prowadzĄc tym samym do poszeęenia zakresu prob|emu' Miasto w takim pzypadku

fmuszone jest do podejmowania działań na Większą ska|ę i reagowania W przypadkach

zwierzqt. których bezdomność nie jest pierwotnie zwiazana z jej obszarem'

Problem bezdomności zwierząt na terenie |V]iasta RaWa Mazowiecka jest szczegó|nie

dost|zegaIny w okresie |etnim (Wakacyjnym). Liczba pozucanych Medy zwiezat drastycznie

Wzrasta. Wyjeżdżajacy na wakacje Właścicie|e czwo|onogóW zostawiają swoje zwierzęta.
pofucajq w ustronnych miejscach, przywiqzuja do drzew |ub też W inny sposób się ich

pozbywają' oprócz oczywistego braku wraż|iwości' odpowiedzia|ności iwyobraźni' takie

zachowan]e cechu]e się róWnież duzym okrucieństwem ipowinno zostać stanowczo
potępIone'

5.3. DoTYcHczAsoWE DZ|AŁAN|A M|ASTA W ZAKRES|E oP|EK| NAD

zW|ERZĘTAMI BEzDoMNYM| | PRzEclwDzlAŁAN|A BEzDoMNoŚcl

opieka nad zwiezętami bezdomnymi z obszaru Miasta Rawa Mazowiecka wykonywana jest

p.zez '.HoteI d|a zwierzqt i Ptactwa Domowego'' z|oka|izowany W Łodzi przy u|' Kosodrzewiny

56. Hotel d|a zwierząt i Ptactwa Domowego powstał 1 marca 2001 roku i był jednym

z pierwszych W Polsce hotelem dIa zwierzqt' Jak sama nazwa Wskazuje pod opiekę p|acówki

pŻy]mowano nie ty|ko psy ikoty a|e także fretki' kró|iki i inne drobne zwieŻęta' często
pomieszkiwały w hote|u również papugi. Właścicie|e z pełnym zaufaniem p|zyprowadza|i

swoich pupi]' a zwieŻęta miały nie ty|ko zaspokojone swoje potęeby bytowe, a|e także

wie|e za].ęó absorbujqcych im czas oczekiwania na powrót do domu' Było psie przedszko|e'

tresura i szko|enie oraz zabiegj kosmetyczne. a W razie potzeby także |ekarskie'
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z |oku na rok p|zybywało jednak skrzywdzonych' bezpańskich psóW. które znajdowały

schronienie przy hoteIu' Doszło nawet do takiej sytuacji ' ie |udzie prze|zuca|i niechciane

zw|etzęta pŻez płot na teren Hote|u Właścicie|e p|acóWki szukając zatem nowych

|ozwiązań d|a zapewnienia godnej egzystencji zwieŻętom opar|i się na 'Ustawie o ochronie

zwie|ząI'' ' kIÓ|a w pkt 11 artykułu mówi' że ,'zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

oraz ich Wyłapywanie na|eży do zadań Własnych gmin'' ' zdecydowa|i zatem' że z|ezygnu]ą

z hote|u i poprowadzą schronisko' W taki sposób powstała instytucja opańa na so|idnych

podstawach organizacyjnych i ekonomicznych' zatrudniająca pracownikóW oddanych idei

opieki nad bezpańskiml, skfzywdzonymi zwierzętami' W Łodzi pzy u|. Kosodrzewiny

znajduję się Hote| d|a Zwierzat będqcy na chwi|ę obecna jest miejscem czasowego

pŻechowywania bezpańskich zwierzqt. które po ewentua|nym |eczeniu i kwarantannie

pęenoszone są do schroniska w Wojtyszkach W gminie Brąszewice' Na jej terenie powstał

nowoczesny ośrodek opieki nad bezdomnymi zwierfętami z rozbudowaną infrastrukturą'

która z jednej strony jest wygodna d|a podopiecznych, a z drugiej strony pozwa|a

pracownikom róznych specja|ności sprawnie wykonywać swoje obowiązki'

To nowoczesne schronisko nazywa się 'Hote| d|a zwierząt' ' zapewniono W nim nie ty|ko

przestronne boksy budy' które są przewiewne |atem a c epłe zimą' a]e przede Wszystkim

zwierzęta maja zapewnione pozywienie, niezbędną opiekę Weterynaryjnq igodne warunki

życia' Pracownicy schroniska maja pod swoją opieką ok' 4 tysiące zwierząt, a|e Wiedza,

że każde z nich jest na swój sposób Wyjątkowe i głęboko wieŻq' że Wszystkie z nich
^^^'AL . i .  <  A  . . ]^ń^ i i

7. PRoGRAM oPIEKt NAD zW|ERZĘTAM| BEZDOMNYMI

MIASTA RAWAI ZAPoB|EGAN|E BEzDoMNoŚc| NA TEREN|E

MAzoWIEcKA

7'.|. FoRMY oP|EK| | ZAPoB|EGAN|A BEzDoMNoŚc| zW|ERzĄT NA TEREN|E

MtAsrA RAWA MAzowrEcKA oRAz poDMtory oDpowrEDzrALNE

zgodnie z ań' 11a znowe|izowanej ustawy Miasto zob|igowane jest do zapewnienja

bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku d|a zwieŻąt' Przez lermin schronisko fozumie

się miejsce p|zeznaczone do opieki nad zwieŻętami domowymi' spełniające warunki

okreś|one w ustawie z 11 ma|ca 2004 roku o ochronie zd|owia zwie|zat oruz zwa|czaniu

chorób zakaźnych zwieżqt (Dz' U' z 2008 r' Nr 213 poz' 1342 ze 2m'), Na podstawie ań' 10
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ust' 1 pkt 1 wW' ustawy wydano Rozporządzenie Ministra Ro|nictwa i Rozwoju Wsj z dnia 23

czeNvca 2004 r' W sprawie szczegółowych Wymagań Weterynaryjnych dla prowadzenia

schronisk d|a zwierząt (Dz. U' 2004 Nr 158, poz' 1657) schronisko d|a zwierząt powinno byc

z|okajizowane w mie]scu odda|onym co najmniej o 150 m od siedzib |udzkich, obiektów

użyteczności pub|icznej' zakładów na|eżących do podmiotóW prowadzqcych działa|ność

gospodarcza W zakresie produkcji produktóW pochodzenia zwieŻęcego' zakładóW

na|eżących do przedsjębiorcóW prowadzqcych działaInośÓ gospodarczq w zakresie

WytwaŹania środków żywienia zwie|ząt' zakladów prowadzących działa|ność w zakresie

zbierania, pŻechowywania, operowania' przetwa|zania' wyko|zystywania lub usuwania

ubocznych produktóW zwierzęcych. eeżni' targów' spędóW' ogrodóW zoo|ogicznych oraz

innych miejsc g|omadzenia zwie|zqt' Te|en' na którym z|oka|izowane jest schronisko'

powjnien być utwardzony l ogrodzony' W schronisku Wyodrębnia się m. in' następujace

pomieszczenia: p|zeznaczone do wykonywania zabiegóW |eczniczych i chirurgicznych'

izolowania zwierzqt chorych' utrzymywania zwierzq| zdrowych (osobne d|a samców. samic)'

boksy przeznaczone na kwarantannę' pomieszczenia do pŹechowywania produktóW

|eczniczych kamy' środkóW dezynfekcyjnych' Pomieszczenia powinny zapewnić

zwierzętom swobodne poruszan e się. posiadać |egowisko istały dostęp do Wody pitnej'

Podmjot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom opiekę Weterynaryjną i prowadzi

wykaz zwie|zą| pęebywających w schronisku'

Na Mieście c ąży odpowiedziaIność za bezdomne zwieżęta znajdUjace się na jago terenie'

odpowiedzia|ność Ia wyraża się zaróWno w ich odłowieniu' zapewnieniu im miejsca

w schronisku. jak izapewnieniu niezbędnej opieki Weterynaryjnej' obowiqzkowym zadaniem

|\.Iiasta jest róWnież przeprowadzenie stery|izacji Iub kastracji zwieŻqt oraz usyp.ania śIepych

miotóW W schronisku oraz poszukiwanie Właścicie|i d|a zwierząt bezdomnych' cześó

powyŻszych zadań Miasto może powierzyć podmiotowi prowadzącemu Schronisko d|a

Zwie|ząt (|j. odłowienie zwierząt, zabiegi kastracji Iub stery|izacji, usypianie ś|epych miotóW

i poszukiwanie WłaścicieIi). W związku z powyŹszym Miasto Rawa Mazowiecka zdając sobie

sprawę z odpowiedzia|ności jaka na nim ciąży postanowiło, że Wszystkie zgłoszenia

odnośnie bezdomnych zwieęąt będą pzyjmowane p|zęz wydział Gospodarki KomunaInej

oraf straż |\i|iejską, Podmioty te róWnież zobowiqzane sq do podejmowania działań

interwencyjnych tzn' jeŹe|i nie uda się ustalić właścicie|a bezdomnego zwiezęcia' będą

zobowiazane zaDewnić mu schronienie w schronisku.

Miasto RaWa |V]azowiecka ma zawańq umowę na odławianie i hote|owanie bezdomnych

zwierząt z te|enu Miasta RaWa lvlazowiecka z Hote|em Dla zwierzat i Ptactwa Domowego

Longin Siemiński z siedzibq w Łodzi uI Kosodęewiny 56/2.
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W pŻypadku zdaŻeń drogowych z udziałem bezdomnych zwieŻqt Miasto podpisało umoWę

cywi|no.prawną z Gabinetem Weterynaryjnym L|L| VET Kami| Karo|czuk, Ewa Vukman

z siedzibq W Rawie |\,azowieckiej u|' Zwoljńskiego 18 W ce|u zapewnienia całodobowej

opieki Weterynaryjnej dIa bezdomnych zwierząt. opieka obejmuje Wszelkie zabiegi

Weterynary]ne d|a zwie|zqt poszkodowanych W zdaęeniach drogowych jak róWnież innych

sytuacjach kiedy wymagana jest specjalistyczna opieka weterynaryjna (zabiegi typu

stery|izac].a/kastracja, usypianie ś|epych miotów itp')

|Vliasto Rawa Mazowiecka p|anuje W szczegó|nych i uzasadnionych przypadkach finansować

inne zabiegi |ekarsko.Weterynaryjne natomiast opiekq nad kotami WoIno Źyjącymi na terenie

Miasta Rawa Mazowiecka oraz ich dokarmianiem będą zajmować się wo|ontanusze.

Ze Wzg|ędu natomiast na fakt. ze do tei pory na terenie |V|iasta nie zostały odnotowane

pzypadki Występowania bezdomności Wśród zwierzqt gospodarskich, to w momencie

pojawienia sję błąkajqcego zwierzęcia gospodarskiego. pracownik przydzie|ony do

interweniowania

W sprawach zgłoszeń zwie|zat bezdomnych. Wskaże gospodarstwo mające zapewnić mu

miejsce' Gospodarstwo ro|ne znajduje się W Rawie Mazowieckiej u|' Księże Domki 56'

W momencie pojawienia się sygnałów odnośnie niehumanitarnego traktowania zwierzqt,

zostanie każdorazowo o tym prob|emie poinformowana Straż Miejska, której zadaniem

będzie interwencja i Wyjaśnienie zgłoszenia' Podmiotami zaangażowanymi W fea|izację

P|og|amu na terenie Miasta będą zatem:

. Uzad Miasta Rawa Mazowiecka. a w szczegó|ności Wydział Gospodarki

Komunalnej,

. straż Mie]ska'

. Gabinet Weterynaryjny (z którym podpisana jest umowa)'

. schronisko (z którym podpisana jest umowa)

7.2. ZADANTA PRToRYTETowE

|stotnym zagadnieniem jest sprawne iskuteczne odławiane zwieŻąt oraz ich utzymanie.

odławianie zwieŻąt bezdomnych i zapewnienie im miejsca w schronisku na|eży

do obowiązkowych zadań Własnych |vliasta. Każde miasto musi poszukać i znaleŹć

moż|iwość zapewnienja opieki bezdomnym zwieęętom- Zabronione jest odławianie zwieząt

bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku, chyba' że zwiezę stwaŻa poważne

zagrożenie d|a |Udzi |ub innych zwieŻąt. Bezdomne zwieęęta po odłowieniu powinny być
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niezwłocznie przewiezione do schroniska' Używane p|zy odławianiu zwieŻqt metody

iuządzenia nie powinny stwazać zagrożenia d|a zw]erzqt bezdomnych ani narażać ich

na cierpienie Iub ból, WaŻnym zagadnieniem związanym ze schroniskiem jest zapewnienie

p.zebywajacym w nim zwierzętom odpowiedniej opieki Weterynaryjnej'

Priorytetowym zadaniem W zakresie zapewniania opieki i zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Miasta Rawa |Vlazowiecka jest uśWiadamianię społeczeństwa odnośnie'

nie ty|ko prob|emu jakim niewatpliwie jest zjawisko bezdomności zwierząt' ale róWnież

uświadamianie |oka|nym mieszkańcom' ź.e zwie|zęta maja swoje prawa które tzeba

przestrzegać' Każda osoba już od najmłodszych |at powinna zdawać sobie sprawę z faktu'

że kiedyś to właśnie człowiek udomowił zwierzęta i pozbawił ich moż|iwości samodzie|nego

życia. dIatego teraf na każdym z osobna spoczywa odpowiedziaIność troszczenia się o nie

o|az zapewnianie im humanitarnych WarunkóW życia' W swoim postępowaniu nie powinno

się ponadto zapominać, że zwierzę nie jest zabawką która jak nam się znudzi można

po prostu Wyrzucić' Jest to stota żywa która niejednok|otnje ratuje człowiekowi życie,

czy pomaga w codziennym funkcjonowaniu' Weźmy chociażby psa. który jest przewodnikiem

d|a osoby niewidzqcej' Taki pzewodnik nie ty|ko pomoże człowiekowi dostać się do ce|u'

a|e róWnież ostrzeże' jeżeIi powstanie niebezpieczeństwo' czy zwyczajnie dotrzyma

towaŻystwa' |nnym pŻykładem może być dogoterapia (terapia z psem) czy fe|inoterapia

(terapia z kotem). czy|i metody Wspierające proces rehabiIitacji i terapii z udziałem

odpowiednio Wyszkolonych zwie|ząt, w ceIu pomocy osobom niepełnosprawnym

i niepŻ ystosowanym społecznie'

Uświadamianie społeczeństwa odnośnie tego. jak ważną ro|ę zwierzęta pełniq W naszym

życiu jest dopiero pieMszym krokiem edukacji' Ko|ejnymi krokam. bowiem sq:

uświadom]enie r],]ieszkańcom Miasta' że prob|em bezdomności zwierząt Występuję na ich

terenie oraz okreś|enie jak można mu zapobiec' Jednym ze sposobów ograniczajqcym

prob|em bezdomności zwie|zą| jest poddawanie czworonogóW zabiegom

stery|izacjilkas|racji. Njektórzy boją się. że takie zabiegi zaszkodzą zdrowiu zwieeqt. a tak

naprawdę poddawanie zwierząt tym zabiegom chroni je przed nowotworami naŻądów

rodnych' zapob]ega ciązom urojonym U suk. Wystery|izowana samica staje się stabiIniejsza

psychicznie. natomiast Wykastrowany samiec jest mniej pobud|iwy' nie Wdaje się w bójki'

Innym sposobem ogfaniczania bezdomności jest promocja . zachęcanie mieszkańców

do adopcjizwierzqt

Miasto Rawa Mazowiecka zdaje sobie sprawę' że jedną z prob|ematycznych kwestii jest brak

moż|iwości weryfikacji czy zgłaszane do odłowu zwierzę jest faktycznie bezdomne' Błąkające
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się zwierzę' nieposiadające Źadnego oznakowania umoż]iwiającego identyfikację jego

właścicie|a jest automatycznie umieszczane W schronisku' Ponadto niemożność szybkiej

identyfikacji Właścicie|a przedłuża procedurę opieki nad takim zwieŻęciem i naraża Miasto

na dodatkowe wydatki' W związku z powyższym Rawa l'lafowiecka za priorytetowe zadanie,

oprócz edukacji społeczeńs|wa W zakresie zapewnienia opieki izapobiegania bezdomności

zwieEą na swoim te|enie uważa znakowanie zwie|ząt w ce|u ułatwienia ich ideniyfikacji'

odpowiednio oznakowane zwie|zę o|az stworzona baza znakowanych zwieŻqt pozwo|ą

szybko odna|eźó właścicie|a wałęsajqcego się czworonoga' o .|e taki istnieje. JeżeIi zwierzę

nie posiada swojego opiekuna, to działanie to znacznie pŻyśpieszy proces adopcyjny'

zdaniem Miasta największe trudnoścl zWązane z rca|izaąĄ Programu będą wiązały się

z brakiem |ub niedostateczną i|ością środkóW fnansowych p|zeznaczonych na rea|izację

programu' Prob|em ten jest o ty|e istotny. że pomimo iż Miasto będzie promować adopcję

zwie|ząl p|zebywajqcych W schronisku, istnieje obawa braku zainteresowania wśród

mieszkańców gdyż schronisko odda|one jest o kilkadziesiąt ki|ometróW.

7.3. EDUKAGJA r PRoMocJA PRoGRAMU

Miasto Rawa Mazowiecka dostŻega potrzebę organizowania i Wdrażania pzedsięwzięó

informacyjno-edukacyjnych' które Wpłyną na postawy obywate|i oraz na ich zachowania'

PrzedsięWzięcia takie bowiem mają z jednej strony przyczynić się do poszerzenła wiedzy

odnośnie opieki nad zwieŻętami. a z drlgiej strony mają uświadomić społeczeństwu

|okalnemu' że zwierze jest istotq ŹyWq mającą swoje p.awa. które nie zostały okreś|one bez

powodu' tyIko po to aby ich przestŻegać

Edukacja społeczeńsiwa jest niezmiernie Ważna ponieważ kształtowanie dobrych postaw

już od najmłodszych Iat pozwo|i na poprawę dotychczasowego |osu zwierzqt' Wańo przy tym

uświadomić |udziom, Źe to kiedyś właśnie sam człowiek, chcac mieć jakiegoś towa|zysza

w zyciu. udomowił zwiezęta pozbawiając je jednocześnie umiejętności samodzie|nego

fUnkcjonowania, d|atego teraz powinien Wziąć za to odpowiedzia|ność ' Zwiezęta domowe'

W szczegó|ności psy. obdarzają swojego opiekuna nie ty|ko ogromną miłościq' a|e

i zaufaniem' Re|acje między czwo|onogiem a człowiekiem niezwyk|e trafnie opisujq słowa

Stanisława Głabińskiego' które często Umieszczane sq na głównych stronach internetowych

schron.sk .'( .') pies jest czymś Więcej niż naszym towarzyszem. Może stać się ważną'

czasami wręcz niezbędną częścią naszego życia. Może byó nam tak potzebny, jak

potrzebna jest nam pŻyjażń innych |udzi' czasami nawet bardziej' gdyż jego p|zyjaźń bywa
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niezawodna i strasz|iwie, żenujaco bezinteresowna. Takiej p|zyjażni my' ludzie' nie jesteśmy

zwyczajni' takie uczucie bardzo rzadko bywa naszym udziałem..'

Akcje edukacyjne, informujące mieszkańcóW o zasadach humanitarnego traktowania

zwierzqt i potŻebie postępowania zgodnie z jej Wymogami' będą rozpowszechniane

W formie materiałóW edukacyjnych' takich jak u|otki' pŻekazywane podczas różnych zebrań

odbywajqcych się na terenie miasta oraz zajęó w szkołach i świet|icach. a także

umieszczone w budynku Urzędu Miasta' aby interesanci załatwiajqcy sprawy w U|zędzie

również mogIi zapoznać się z tym tematem' W Uzędzie Miasta, w p|acówkach edukacyjnych

oraz W strategicznych punktach dodatkowo zostana rozwieszone plakaty uczu|ające

społeczność na prob|em bezdomności zwierząt i ich humanitarnego traktowania'

Miasto RaWa Mazowiecka W ramach programu opieki nad zwiezętami Bezdomnymi oraz

Zapobiegania Bezdomności zwie|zqt na swoim terenie p|anuje przeprowadzić akcje

edukacyjne d|a uczniów W zakresle humanitarnego traktowania zwieŻqt W p|zypadku

zgłoszenia p|zez szko|y zaintefesowania takim rodzajem edukacji' Na pzygotowywanych

spotkaniach poruszane będa nie ty|ko tematy związane z Prawami zwierzqt, zasadam.

pie|ęgnacji' zasadami prawidłowego żywienia. a|e również będa pzekazywane informacje
jak powjnno się postępować W przypadku nietypowych sytuacji z udzia|em zwierz4t'

założenia Programu o|az akcje zachęcające mieszkańców do adopcji zwieŻąt bezdomnych

będą ponadto promowane na stronie internetowej Miasta RaWa Mazowiecka .

www.lawamazowiecka.pl. Na stronie tej pojawią się informacje odnośnie schronisk do

których moż,ra się udać w ceIu adoplowania czworonoga

7.4. Puru vwołrKoWAN|A ŚRoDKÓW

W budżecie Miasta RaWa Mazowiecka W bieżącym 2015 roku p|zeznaczono 200'000'00 zł

na rea|izacje załoŻeń ',Programu opieki nad zwie|zętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierzat na terenie Miasta''.

W ramach Wyszczegó|nionej kwoty zawierajq się kosfy związane z odławianiem iopiekq

nad bezdomnymi zwierzętami' opieką Weterynaryjną w przypadku zdaŻeń drogowych,

zabiegi stery|izacji i kastracji' zapewnienie miejsca w schronisku. a także edukacjq

mieszkańcóW'
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8. AKcEpTAcJA I UCHWALENTE PRoGRAMU

Projekt Programu Burmist|z |\4iasta Rawa |V]azowiecka najpóźniej do dnia 1 |utego
pŻekazuje do zaopiniowania:

. Właściwemu powiatowemu |ekarzowi Weterynarii'

. organizacjom społecznym' których statutowym ce|em działania jest ochrona zwieEqt,

działającym na obszaŻe Miasta Rawa l\,4azowiecka,

. dzierŹawcom lub zaęqdcom obwodóW łowieckich' działajĄcych na obszaze |vliasta

Rawa mazowiecka.

Wymienione podmioty w terminie ZLśII od dnia otŻymania projektu Programu Wydają

o nim opinie' Niewydanie opinii W tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego

Programu.

Po akceptacji Programu' następuje jego p|zyjęcie w postaci uchwały Rady Miasta RaWa

Mazowiecka, najpóŹniej do dnia 3,] marca'
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