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Informujemy, ze Gmina Borki opracowafa projekt pn. Program opieki nad zwierz~tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Borki w 2016
i przekazuje do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierzqt (Oz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zmianami), organizacjom spofecznym,
kt6rych statutowym celem dziafania jest ochrona zwierzqt, dziafajqcym na obszarze gminy.

W zwiqzku z powyzszym zach~camy do zapoznania si~ w ww. dokumentem
i przesfania swoich uwag do projektu programu poprzez wypefnienie zafqczonego
formularza.

Wypefniony i podpisany, przez upowaznionego przedstawiciela organizacji, 0 kt6rej
mowa powyzej, formularz prosimy kierowac na adres:

Zafqczniki:

1. Program opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobieganiu

bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Borki w 2016 r.

2. Formularz konsultacji

mailto:www.borkiradzynskie.plborki@borkiradzynskie.plinfrastruktury@borkiradzynskie.pl


Zatqcznik do Uchwaty Nr .

Rady Gminy Borki

z dnia .

Program opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzClt na terenie Gminy Borki w 2016 roku.

§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierzqt domowych, w szczeg61nosci ps6w
i kot6w, w tym kot6w wolno zyjqcych oraz zwierzqt gospodarskich. Celem Programu jest
zapobieganie bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierz~tami
bezdomnymi.

1. Wykonawcami Programu Sq:
1) Gmina Borki zwane dalej "Gminq"
2) DASH Urszula Konstanta - Kurowska, ul. Kiernickich 19/45, 21-400 tuk6w,
3) Organizacje spoteczne, stowarzyszenia, fundacje, kt6rych statutowym celem jest

przeciwdziatanie bezdomnosci zwierzqt we wsp6tpracy z organami gminy.
2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierz~tom miejsca w schronisku dla zwierzqt,
2) opieka nad wolno zyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odtawianie bezdomnych zwierzqt,
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierzqt przekazanych z terenu gminy

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

gospodarskich,
8) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych

z udziatem zwierzqt.

§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierz~tom miejsca w schronisku dla zwierzqt Gmina
zapewnia poprzez:

1) Wsp6tprac~ z organizacjami pozarzqdowymi i stowarzyszeniami realizujqcymi
zadania publiczne, obejmujqce opiek~ nad zwierz~tami bezdomnymi.

2) Wsp6tprac~ z lekarzami weterynarii oraz lecznicami dla zwierzqt,
3) Wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniajqcego miejsce dla zwierzqt

gospodarskich razqco zaniedbanych, na podstawie decyzji lekarza weterynarii.

§ 3. Opiek~ nad wolno zyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie realizujq:

1. Gmina poprzez:

1) ustalenie miejsc, w kt6rych przebywajq koty wolno zyjqce,

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie wody pitnej w miejscach ich
przeznaczenia,

3) leczenie zwierzqt chorych i rannych w ramach zawartych um6w z lekarzem
weterynarii oraz zaktadami leczniczymi dla zwierzqt,

4) podejmowanie interwencji w sprawach kot6w wolno zyjqcych przy udziale
organizacji pozarzqdowych.



2. Organizacje pozarzqdowe i stowarzyszenia realizujqc zadania publiczne obejmujqce

opiek~ nad kotami wolno zyjqcymi poprzez podejmowanie interwencji w sprawach
kot6w wolno zyjqcych.

§ 4. 1. Gmina prowadzi od~awianie bezdomnych zwierzqt. Od~awianiem Sq obj~te
bezdomne zwierz~ta pozostawione bez opieki, w stosunku, do kt6rych nie istnieje
mozliwos6 ustalenia ich wlasciciela lub innej osoby, pod kt6rej opiekq dotychczas
pozostawaly, a w szczeg61nosci chore lub zagrazajqce zyciu, zdrowiu i bezpieczenstwu
ludzi.

2. Odlawianie zwierzqt na terenie Gminy ma charakter:

1) staly w odniesieniu do pojedynczych zgloszen interwencyjnych dotyczqcych
pozostawianych bez opieki zwierzqt, w szczeg61nosci chorych lub
powodujqcych zagrozenie dla otoczenia,

2) okresowy w przypadkach przebywania na danym obszarze Gminy takiej ilosci
bezdomnych zwierzqt, kt6ra stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa lub
utrzymania czystosci i porzqdku.

3. Przed planowanym terminem rozpocz~cia wylapywania okresowego bezdomnych
zwierzqt, Gmina poprzez obwieszczenie poda do publicznej wiadomosci informacje
zawierajqce:

1) termin rozpocz~cia wylapywania,
2) granice terenu, na kt6rym b~dq wylapywane zwierz~ta,
3) adres schroniska, w kt6rym umieszczono zwierz~ta po wylapaniu,
4) podmiot wykonujqcy wylapywanie.

4. Wylapywanie bezdomnych zwierzqt b~dzie prowadzone wylqcznie przy uzyciu
specjalistycznego sprz~tu przeznaczonego do wylapywania zwierzqt, kt6ry nie stwarza
zagrozenia dla zycia i zdrowia zwierzqt, a takze nie b~dzie zadawal im cierpienia.
transport bezdomnych zwierzqt b~dzie odbywal si~ srodkiem transportu przystosowanym
do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierzqt.

§ 5. Gmina realizuje obligatoryjnq sterylizacj~ zwierzqt przekazanych do schroniska z jej
terenu na zasadach ustalonych z jednostkq prowadzqcq schronisko.

§ 6. Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzqt realizujq:

1. Schronisko poprzez prowadzenie dzialan zmierzajqcych do pozyskiwania nowych
wlascicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierzqt osobom zainteresowanym
i zdolnym zapewni6 im nalezyte warunki bytowania,
2. Gmina poprzez promocj~ adopcji zwierzqt ze Schroniska oraz wsp6lprac~
z organizacjami pozarzqdowymi w zakresie dzialan edukacyjnych dotyczqcych
promowania odpowiedzialnej i wlasciwej opieki nad zwierz~tami, ich humanitarnego
traktowania, a takze adopcji zwierzqt bezdomnych.

3. Organizacje pozarzqdowe i stowarzyszenia poprzez prowadzenia akcji adopcyjnych

i promocyjnych.

§ 7. 1. Usypianie slepych miot6w w odniesieniu do zwierzqt bezdomnych wykonujq:

1) Schronisko dla bezdomnych zwierzqt,



2) Gmina zlecajqc zabieg lekarzowi weterynarii lub zak~adowi leczniczemu
w oparciu 0 zawartq umow~ na swiadczenie us~ug.

2. Usypianie slepych miot6w moze nastqpie wY~qcznie przez lekarza weterynarii.
3. Fakt i przyczyn~ uspienia slepych miot6w odnotowuje si~ w ewidencji prowadzonej
przez Gmin~.
4. Zwierz~ usypiane musi bye traktowane -do ostatniej chwili zycia -~agodnie
i przyjaznie, nalezy zaoszcz~dzie mu trwogi i dodatkowych udr~czen, sam zabieg
uspienia powinien bye wykonany przez lekarza weterynarii w spos6b humanitarny
i jedyny dopuszczajqcy przez TOnZ w Polsce (narkoza, nast~pnie srodek usypiajqcy
podany dozylnie).

§ 8. 1. Miejscem dla bezdomnych zwierzqt gospodarskich z terenu Gminy Borki i opiek~
nad nimi zapewnia w 2016 r. gospodarstwo rolne pana Andrzeja Marchwiaka po~ozone
w miejscowosci Olszewnica 110, 21-345 Borki na podstawie zawartej umowy przez
gmin~ z w~ascicielem gospodarstwa.

2. Zapewnienie bezdomnym zwierz~tom miejsca w schronisku gmina realizuje poprzez
DASH Urszula Konstanta - Kurowska, ul. Kiernickich 19/45, 21-400 tuk6w, kt6re
przekazuje bezdomne zwierz~ta do Schroniska dla Zwierzqt -Fundacja Pozytku
Publicznego "Centrum Ochrony Srodowiska" z siedzibq w Nasielsku, przy ul.
Oqbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk.

3. Zbi6rka, transport i utylizacja pad~ych lub uspionych zwierzqt b~dzie realizowana
poprzez firm~ utylizacyjnq "Zbiornica Sk6rzec" ul.. SWi~tojanska 5, 08-110 Siedlce.
Zw~oki zwierzqt muszq bye odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
odpowiednie s~uzby do tego przeznaczone.

§ 9. Ca~odobowq opiek~ weterynaryjnq w przypadkach zdarzen drogowych z udzia~em
zwierzqt na zlecenie W6jta Gminy zapewnia Przychodnia Weterynaryjna w Borkach
prowadzona przez Lekarza Weterynarii Pana Ryszarda Kusyka, przy ul. 22 Lipca 23,
21-345 Borki.

§ 10. 1. Na realizacje za~ozen "Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gmina Borki w 2016 roku" przeznacza
si~ kwot~ 10.000 zt.

2. Wydatkowanie srodk6w finansowych b~dzie si~ odbywa~o w spos6b celowy
i oszcz~dny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efekt6w oraz
optymalnego doboru metod i srodk6w S~uzqcych osiqgni~ciu za~ozonych cel6w, na
podstawie um6w, kt6rych przedmiotem Sq us~ugi zwiqzane z realizacjq Programu
w zwiqzku z nowelizacjq ustawy 0 ochronie zwierzqt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Oz.
U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z p6Zn. zm.)zmieniony zosta~ art. 11a, kt6ry
zobowiqzuje Rad~ Gminy do okreslania w drodze uchwa~y, corocznie do dnia 31
marca, programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzqt.




