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UCHWAŁA NR IV/7/2014
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2014r.”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594
j.t., z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 j.t.) po
zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach, organizacji społecznej, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców terenów łowieckich uchwala się, co
następuje.
§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Starachowice w 2014r.”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Lidia Dziura
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/7/2014
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 marca 2014 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA STARACHOWICE W 2014R.
§1
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Starachowice, dalej zwany „Programem”, ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych, zwierząt
bezdomnych oraz kotów wolno żyjących przebywających w granicach administracyjnych Miasta
Starachowice.
§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Starachowic oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) znakowanie zwierząt domowych elektronicznym identyfikatorem (czipowanie), w szczególności psów
i kotów;
2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności bezdomnych psów i kotów oraz kotów wolno żyjących;
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Starachowic;
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) odławianie bezdomnych zwierząt;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
7) edukacja mieszkańców Starachowic w zakresie opieki nad zwierzętami,
§ 3. Ilekroć w niniejszym Programie mowa jest o:
a) „Gminie” – należy przez to rozumieć Miasto Starachowice;
b) „Lekarzu Weterynarii” – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który zawarł z Gminą Starachowice
umowę na świadczenie usług weterynaryjnych w ramach „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt
domowych na terenie Miasta Starachowice”;
c) „Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2013.856
j.t.);
d) „Właścicielu” – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Miasta Starachowice posiadającą
zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszym Programie;
e) „nowy właściciel” – dowolna osoba pełnoletnia posiadająca warunki do utrzymywania zwierząt domowych;
f) „kotach wolno żyjących” - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące
w warunkach niezależnych od człowieka);
g) „zwierzętach bezdomnych” - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
h) „zwierzętach domowych” - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza;
i) „zwierzętach gospodarskich” - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
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j) Tierschutzbund Zürich – organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona zwierząt,
zarejestrowana w Szwajcarii pod adresem: Schuhausstrasse 27, 8600 Dübendorf; z siedzibą w Polsce: 27215 Wąchock, ul. Nadrzecza 60; realizująca na terenie Gminy Starachowice projekt mający na celu
przeciwdziałanie nadmiernej populacji psów i kotów.
§ 4. Znakowanie elektronicznym identyfikatorem (czipowanie) zwierząt bezdomnych z terenu Starachowic
znajdujących się pod opieką Gminy lub organizacji społecznych których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, finansowane jest w całości z budżetu Miasta.
§ 5. 1. Znakowanie zwierząt domowych elektronicznym identyfikatorem (czipowanie) realizują ich
Właściciele na swój własny koszt.
2. Gmina może finansować zakup i dostawę elektronicznych identyfikatorów dla zwierząt będących
przedmiotem projektu, realizowanego we współpracy z Tierschutzbund Zürich, mającego na celu
przeciwdziałanie nadmiernej populacji psów i kotów w Gminie Starachowice
3. Gmina zwalnia Właścicieli psów z opłaty od ich posiadania w przypadku gdy pies ma wszczepiony pod
skórę elektroniczny identyfikator. Zwolnienie obowiązuje w całym okresie posiadania psa z wszczepionym
elektronicznym identyfikatorem i następuje na wniosek zainteresowanego Właściciela psa złożony do Urzędu
Miejskiego w Starachowicach Wydział Finansowy. Potwierdzenie wszczepienia stanowi wpis w książeczkę
zdrowia psa lub inny dokument potwierdzający dokonanie wszczepienia elektronicznego identyfikatora.
§ 6. 1. W przypadku zakończenia projektu realizowanego we współpracy z Tierschutzbund Zürich,
mającego na celu przeciwdziałanie nadmiernej populacji psów i kotów w Gminie Starachowice Gmina może
zapewnić Właścicielom psów i kotów mających wszczepiony elektroniczny identyfikator, dofinansowanie
w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców.
2. Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
a) Dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Miasta Starachowice, do zabiegów na zwierzętach
stanowiących ich własność,
b) Właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierze wnosi do Urzędu Miejskiego w Starachowicach
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podanie (wniosek) o dofinansowanie kosztów
sterylizacji lub kastracji posiadanego zwierzęcia, które rozpatrywane będzie przez Urząd pod kątem
dysponowanych na ten cel środków finansowych oraz spełnienia warunków określonych w lit. f). Podanie
powinno zawierać informację dotyczącą numeru identyfikatora elektronicznego zwierzęcia i w jakiej
elektronicznej bazie danych jest zarejestrowany, w przypadku psów wymagane jest dodatkowo załączenie
kserokopii aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie,
c) Właściciel zwierzęcia po pozytywnym rozpatrzeniu podania o którym mowa w pkt 2, doprowadza je do
Lekarza Weterynarii w celu przeprowadzenia zabiegu oraz składa pisemne oświadczenie dotyczące
wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji
Programu. Lekarz Weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu przekaże oświadczenie o jawności danych
osobowych do Urzędu Miejskiego w Starachowicach,
d) Właściciel zwierzęcia opłaca Lekarzowi Weterynarii 50% kosztów zabiegu po wykonaniu zabiegu,
e) Na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci pozostałe 50% kosztu zabiegu bezpośrednio Lekarzowi
Weterynarii na podstawie wystawionej faktury, do którego dołączone będzie oświadczenie, o którym mowa
w lit. c),
f) Zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko Właścicielom psów, których dane
zaewidencjonowane są w rejestrze opłat od posiadania psów oraz którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia
psa przeciwko wściekliźnie.
§ 7. 1. Zwierzęta bezdomne z terenu Starachowic, nad którymi sprawuje opiekę Gmina lub organizacje
społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, poddawane są obligatoryjnie zabiegom sterylizacji
lub kastracji, jeżeli tylko wiek i stan zdrowotny na to pozwala.
2. Koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych pokrywane są z budżetu Miasta lub ze środków
pochodzących z Tierschutzbund Zürich
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3. Zwierzęta bezdomne, które nie stwarzają poważnego zagrożenia dla ludzi lub innych zwierząt po
przeprowadzeniu zabiegu, rekonwalescencji i zaczipowaniu będą przedmiotem akcji adopcyjnej.
§ 8. 1. Koty wolno żyjące, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega
rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi i Gmina nie będzie
zlecać ich wyłapywania i odławiania.
2. W celu kontroli stanu liczebnego i zdrowotnego populacji kotów wolno żyjących na terenie Starachowic,
Gmina finansuje z budżetu Miasta w miarę możliwości zabiegi sterylizacji i kastracji tych zwierząt oraz
w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowotności tej populacji w okresie występowania niedostatku żeru
naturalnego również ich dokarmianie. Gmina w tym zakresie współpracuje z tzw. „karmicielami”, za
pośrednictwem Świętokrzyskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak”. Koszty sterylizacji lub
kastracji kotów wolno żyjących mogą być również pokrywane są ze środków pochodzących z Tierschutzbund
Zürich.
3. Koty wolno żyjące poddane zabiegom sterylizacji lub kastracji podlegają w czasie zabiegu znakowaniu
widocznemu z odległości.
§ 9. 1. Gmina pokrywa w całości koszty uśpienia ślepych miotów zwierząt bezdomnych, kotów wolno
żyjących oraz psów lub kotów posiadających Właścicieli.
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
a) Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla
nich Właścicieli,
b) Zabieg uśpienia realizowany jest wyłącznie przez Lekarza Weterynarii,
c) Zabiegi uśpienia ślepych miotów psów i kotów dofinansowywane są wyłącznie Właścicielom zwierząt,
którzy złożyli przed Lekarzem Weterynarii oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit. c). Właściciele
ślepych miotów zainteresowani ich uśpieniem zgłaszają się bezpośrednio do Lekarza Weterynarii w celu
wykonania zabiegu. Lekarz Weterynarii informuje Właścicieli ślepych miotów o zasadach określonych
niniejszym Programem w zakresie czipowania i sterylizacji samic.
§ 10. 1. Właściciel, który zamierza pozbyć się zwierzęcia jest zobowiązany do zapewnienia mu opieki.
2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi Właściciele.
§ 11. 1. Zwierzęta bezdomne z terenu Starachowic będą przekazywane nowym właścicielom posiadającym
odpowiednie warunki do utrzymywania zwierząt domowych i przejmujących pełną odpowiedzialność
właścicielską za pozyskane zwierzę.
2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Starachowic realizują:
a) Przedsiębiorca wykonujący na zlecenie Gminy usługi polegające na zapobieganiu bezdomności zwierząt
i organizacji ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w Starachowicach poprzez prowadzenie akcji
adopcyjnej,
b) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt poprzez prowadzenie akcji
adopcyjnych i promocyjnych,
c) Lekarz Weterynarii,
d) Schronisko dla zwierząt współpracujące z Gminą,
e) Gmina poprzez prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli m.in.:
umieszczanie ogłoszeń o adopcji na stronie internetowej Miasta, realizację akcji edukacyjnych.
§ 12. 1. Odławiane zwierzęta bezdomne z terenu Starachowic przewożone będą i umieszczane,
z zastrzeżeniem ust. 2, w schronisku dla zwierząt Zakładu Unieszkodliwia Odpadów „JANIK” Sp. z o.o.
w Janiku , na zasadach określonych w umowie z właścicielem schroniska, w tym obligatoryjnej sterylizacji lub
kastracji przekazanych zwierząt.
2. Miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich zapewnia Przedsiębiorca, o którym mowa
w § 13 ust. 1., tj.: Gabinet Weterynaryjny, Agnieszka Łochowska, ul. Bodzentyńska 9D, 26-130 Suchedniów.
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§ 13. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Starachowic realizować będzie Przedsiębiorca
wykonujący na zlecenie Gminy usługi polegające na zapobieganiu bezdomności zwierząt i organizacji ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami w Starachowicach.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt następować będzie zgodnie z przepisami wykonawczymi
określonymi na podstawie art. 11 ust 2 ustawy.
3. Gmina zlecać będzie:
a) Odławianie bezdomnych zwierząt, które stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt
b) Pozyskiwanie bezdomnych zwierząt w celu realizacji niniejszego P rogramu w zakresie określonym w §§ 4,
7, 9 i 11.
4. Wyłapywanie, odławianie lub pozyskiwanie bezdomnych zwierząt i wolno żyjących kotów z terenu
Starachowic, opieka nad tymi zwierzętami mogą być realizowane również przez organizacje społeczne, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
5. W przypadku ustalenia Właściciela zwierzęcia, które zostało wychwycone w trakcie wyłapywania,
odławiania bezdomnych zwierząt, koszty poniesione przez Gminę związane ze schwytaniem, sprawowaniem
opieki nad zwierzęciem oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej zwraca Gminie jego
Właściciel, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego
dozoru. Podstawę zapłaty stanowić będzie nota księgowa wystawiona przez Gminę.
§ 14. Gmina dla realizacji celów Programu oraz zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt zawiera umowę z Lekarzem Weterynarii (Lekarzami Weterynarii).
§ 15. Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy
mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty
między innymi poprzez ulotki, plakaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, audycje.
§ 16. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu wynosi 220.000,00zł
(słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych).
2. Sposób wydatkowania środków wymienionych w ust 1 określony jest w uchwale budżetowej Gminy na
rok 2014.

