Załącznik
do uchwały Nr …........./21
Rady Gminy Latowicz
z dnia ….. marca 2021 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Latowicz na 2021 rok

I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§1
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt jest realizowane
poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Zwierząt, Małe Boże 7a,
26-804 Stromiec, posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny 14013401 wydany
przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
2. Umieszczenie zwierząt w schronisku ma na celu zapewnienie im bezterminowej opieki do
czasu ich adopcji, poprzez optymalne warunki bytowania, właściwe żywienie, pielęgnację
i profilaktykę w zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz opiekę weterynaryjną.
3. Zwierzęta przyjęte do schroniska są znakowane poprzez wszczepienie mikroprocesora i
wpis do bazy danych.
II. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§2
Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez:
1) ustalenie miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno
żyjące;
2) zapewnianie ich dokarmiania oraz zapewnianie im wody zdatnej do picia w miejscach
ich przebywania;
3) zakup i wydawanie suchej karmy osobom sprawującym opiekę nad wolno żyjącymi
kotami w ilości 1,5 kilograma miesięcznie, niezależnie od liczby dokarmianych kotów,
w okresie jesienno-zimowym, tj od października do marca;
4) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres
zimowy;
5) tworzenie i prowadzenie rejestru opiekunów kotów wolno żyjących.
III. Odławianie bezdomnych zwierząt
§3
1. Na terenie Gminy Latowicz wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt.
2. Odławianie zwierząt ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby
z urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne.

3. Zgłoszenia interwencyjnego może dokonać każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności,
o których mowa w ust. 4 do Urzędu Gminy Latowicz w dowolnej formie (telefonicznie,
mailem, pisemnie).
4. Odławianiu podlegają zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka i nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę dotychczas pozostawało, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające
życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
5. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego
sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, nie stwarzającego zagrożenia dla życia
i zdrowia zwierząt.
6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym
do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
7. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie realizowane na podstawie umowy zawartej z
przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO” Marzena Golańska,
z siedzibą: Zamienie, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
8. Odłowione zwierzęta zostaną przewiezione do schroniska dla zwierząt, wskazanego w § 1
ust. 1.
9. Informacje o odłowionych zwierzętach z terenu gminy Latowicz umieszczane będą na
profilu FB Schronisko dla zwierząt Małe Boże (album: Psy w gm. Latowicz) w celu
umożliwienia poszukiwania zagubionych zwierząt przez właścicieli oraz w celu adopcji.
IV. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§4
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla
zwierząt, wskazanym w § 1 ust. 1.
2. Zabiegom, o którym mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od
umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub
opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu
o poszukiwaniu nowych właścicieli.
V. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§5
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:
1) Schronisko dla Zwierząt, Małe Boże 7a, 26-804 Stromiec poprzez prowadzenie działań
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte
warunki bytowania,
2) Gmina poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy oraz na stronie internetowej gminy.
2. Sterylizacja, kastracja i inne zabiegi weterynaryjne:
1) Gmina zapewni możliwość jednorazowej refundacji kosztów sterylizacji, kastracji lub
innych zabiegów weterynaryjnych wykonanych w dowolnym gabinecie weterynaryjnym dla mieszkańców, którzy zaadoptują bezdomne zwierzę z terenu gminy lub

zostaną opiekunami zwierzęcia wolno żyjącego.
2) Refundacja kosztów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, możliwa jest po przedłożeniu
faktury wystawionej na Gmin Latowicz do kwoty:
a) 300,00 zł brutto na jednego kota,
b) 500,00 zł brutto na jednego psa.
3) Refundacja, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, możliwa jest po wcześniejszym
uzgodnieniu wykonania sterylizacji, kastracji lub innych zabiegów weterynaryjnych z
Urzędem Gminy Latowicz po zawarciu umowy adopcyjnej lub złożeniu deklaracji
opiekuna społecznego.
VI. Usypianie ślepych miotów
§7
Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie w Schronisku dla Zwierząt, Małe
Boże 7a, 26-804 Stromiec przez lekarza weterynarii.
VII. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla zwierząt gospodarskich
§8
1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwa rolne
zlokalizowane w miejscowościach Kamionka 32, Kamionka 69 oraz Chyżyny 7.
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmuje starania
w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
VIII. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane jest przez gminę na podstawie zawartej umowy z podmiotem
mającym możliwość świadczenia usług całodobowo tj. Schroniskiem dla Zwierząt, Małe
Boże 7a, 26-804 Stromiec .
IX. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu
oraz sposób ich wydatkowania
§ 10
1. Na realizację zadań w 2021 r. Gmina Latowicz przeznaczyła środki w wysokości
20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w tym:
15.000,00 zł – usługi związane z odławianiem bezdomnych zwierząt (wraz z bezdomnymi
zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych), zapewnieniem

bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku wraz z ich sterylizacją albo kastracją oraz
usypianiem ślepych miotów,
500,00 zł – zakup karmy dla wolno żyjących kotów,
3.500,00 zł – sterylizacja, kastracja lub inne zabiegi weterynaryjne bezdomnego
zwierzęcia przyjętego pod opiekę,
1.000,00 zł – inne wydatki.
2. Środki, o których mowa w ust. 1 będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb.

