
RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Uchwała Nr XXIV / 207 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związkuz art. Ila ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r, o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.)
po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mazowieckim
oraz Fundacji Animal Rescuc Poland z siedzibą w Warszawie, Fundacji Ochrony
Zwierząt w Łomiankach z siedzibą w Łomiankach, Rada Miejska w Łomiankach
uchwala, co następuje:

s.
Uchwala się gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

$2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

s.
Traci moc Uchwała Nr IX/ 56 / 2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.

$4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiejw-Łomiankach

Źmedlleouete
Maria Pszczółkowska



RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/ 207 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 15 maja 2020 roku

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2020

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. „Zwierzę, jako
istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę.”

Zadaniem gminy zgodnie z wyżej wymienioną ustawą jest zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Rada Miejska wypełniając ww. obowiązek określa
corocznie w drodze uchwały program opicki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala
bezdomności tych zwierząt jest największa.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie zwierząt;
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli;
3) ucieczki zwierząt;
4) łatwość pozyskiwania zwierząt;
5) panujące mody na dane rasy zwierząt;
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwaw zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze

szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Rozdział1.
Postanowienia Ogólne.

si
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie, należy przezto rozumieć Gminę Łomianki;
2) Burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza Łomianek;
3) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Łomiankach;
4) Wydziale, należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego

w Łomiankach;
5) Straży Miejskiej w Łomiankach, należy przez to rozumieć gminną jednostkę

organizacyjną;
6) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.)
7) Programie, należy przez to rozumieć Gminny program opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020;
8) Właścicielu, należy przez to rozumieć osobę posiadającą i utrzymującą zwierzę lub

zwierzęta, o których mowa

w
niniejszej uchwale;

9) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka,



anie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką
trwale dotąd pozostawały;

10) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane
przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

11) Zwierzętach gospodarskich, należy przez to przede wszystkim rozumieć:
—  Koniowate— zwierzęta gatunków: końi osioł,
— Bydło — zwierzęta gatunków: bydło, domowei bawoły,
— Jeleniowate — zwierzęta z. gatunków: jeleń szlachetny, jeleń sika i daniel,

utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór,
jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa
w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej,

— Drób,
— Świnie,
— Owce,
- Kozy,
-  Pszczołę miodną,

Zwierzęta futerkowe,
12)Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na

wolności, w otoczeniu człowieka, które są elementem ekosystemu, a ich obecność
zapobiega rozprzestrzenianiu się myszy i szczurów. Koty te nie są zwierzętami
bezdomnymi w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.,
dlatego nie należy ich wyłapywać, wywozić ani utrudniać im bytowania wdanym
miejscu.

2. Koordynatorem Gminnego programu jest Burmistrz Łomianek.
3. Realizatorami Programu są:

1) Na poziomie gminy - Burmistrz Łomianek, za pośrednictwem właściwego Wydziału
Urzędu Miejskiego w Łomiankach;

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt;
3) Straż Miejska w Łomiankach;
4) Zakłady lecznicze, z którymi w danym roku kalendarzowym Gmina podpisała

umowy:
5) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
6) Opiekunowie społeczni tj. osoby działające na terenie Gminy na rzecz zwierząt,

poprzez sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, społecznie pomagają
i współpracują z Gminą w ramach realizacji Programu;

7) Gospodarstwo rolne Pana Cezarego Skarbka — pod adresem 05-092 Łomianki, Kępa
Kiełpińska, ul. 6-ego Pułku Piechoty 2 w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich.

Rozdział 2.
Cele programu

$2
1. Głównymi celami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania

bezdomności o którym mowa

w
art. ] a ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie

zwierząt (tekst jedn. Dz. U.z 2019 r. poz. 122 ze. zm.), w Gminie Łomianki są:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt;
2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi;



3) poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych oraz
nowego właściciela lub opiekuna;

4) opieka nad kotami wolno żyjącymi (zwierzęta gatunku udomowionego Felis cafus,
urodzone i bytujące na wolności w środowisku antropogenicznym, przy wsparciu
człowieka);

5) opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych oraz w innych
sytuacjach, jeśli zwierzęta wymagają pomocy weterynaryjnej.

2. Program określa zasady realizacji wskazanych w ust. ] celów oraz przeznaczone na ich
wykonanie środki finansowe.

Rozdział 3
Zapobieganie bezdomności zwierząt

s3
1. Na realizację celów zapobiegania bezdomności zwierząt w Łomiankach składa się

wykonanie następujących zadań:
1) sterylizacja albo kastracja psów (samice i samce gatunku Canis lupus familiaris)

i kotów Gamice i samce gatunku Felis catus) umieszczonych w schronisku:
a) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. — Schronisko dla

Bezdomnych zwierząt w Celestynowie przy ul. Prostej 3, 05-430 Celestynów;
b) w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. — Schronisko dla

Bezdomnych Zwierząt w Warszawie przy ul. Paluch 2, zwane dalej jako
Schronisko;

2) sterylizacja albo kastracja psów(samice i samce gatunku Canis lupus familiaris)
ikotów (samice i samce gatunku Felis catus) mieszkańców gminy Łomianki, przy
pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką
zwierzęta pozostają:

3) sterylizacja albo kastracja kotów wolno żyjących;
4) uśmiercanie (usypianie) ślepych miotów;
5) elektroniczne znakowanie zwierząt;
6) zapewnienie opieki zwierzęciu, którego właściciel lub opiekun zmarł albo nie może

sprawować opieki z przyczyn od niego niezależnych;
7) edukacja społeczna dotycząca standardów utrzymywania zwierząt i zapobiegania

bezdomności;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich.

s4
1. Każde zwierzę umieszczone w schronisku zostaje wykastrowane albo sterylizowane na

warunkach sprecyzowanych w umowie ze schroniskiem.
2. Zabiegu kastracji albo sterylizacji nie przeprowadza się u zwierząt, u których lekarz

weterynarii stwierdził chorobę uniemożliwiającą jego przeprowadzenie lub zwierząt
należących do gatunku, w przypadkuktórych nie wykonuje się takich zabiegów bądź jeżeli
zwierzę jest zbyt młode (nie jest jeszcze dojrzałe płciowo).

3. W przypadku zwierzęcia wymagającego leczenia przed wykonaniem chirurgicznego
zabiegu lekarsko-weterynaryjnego lub zbyt młodego aby przeprowadzić zabieg kastracji
albo sterylizacji, które ma zostać przekazane nowemu właścicielowi lub opiekunowi, nowy
właściciel lub opiekun zostaje zobowiązany w umowie adopcji zwierzęcia do zapewnienia
przeprowadzenia zabiegu kastracji albo sterylizacji adoptowanego zwierzęcia.

4. Umowa adopcji zwierzęcia określa termin maksymalny przeprowadzenia u zwierzęcia
zabiegu sterylizacji albo kastracji.



$5
- Trwałe oznakowanie zwierzęcia domowego — psa (dalej jako „trwałe oznakowanie”)

wcelu jego identyfikacji jest realizowane przez wprowadzenie pod jego skórę mikro
chipu oraz dokonanie rejestracji w ogólnopolskiej bazie zwierząt oznakowanych
Międzynarodowej Bazie Danych „SAFE-ANIMAL”, w terminie maksymalnie 24 godzin
od przyjęcia do schroniska.

. W przypadkach psów posiadających właścicieli wszczepienie mikro chipu oraz rejestracji
w bazie dokonuje, zaraz po zakończeniu zabiegu iniekcji, lekarz lub pracownik lecznicy
weterynaryjnej.

. Zwierzęta bezdomne przebywające w schronisku zostają obligatoryjnie oznakowane
mikro chipemi wpisane do bazy. W bazie jako właściciel zostaje wpisane schronisko,
a w momencie adopcji zostają zmienione dane na nowego właściciela.
Trwałemu oznakowaniu nie podlegają bezdomne zwierzęta, którym został uprzednio
wszczepiony mikro chip i są zarejestrowane w bazie zwierząt oznakowanych.
Jeżeli nie można ustalić miejsca rejestracji zwierzęcia, pod którego skórą jest
umieszczony mikro chip (np. zostało oznakowane, ale już nie zarejestrowane), należy
zarejestrować zwierzęwbazie, jako właściciela wpisując Gminę.
Wymagana jest aktualizacja danych po adopcji zwierzęcia w ogólnopolskiej bazie
zwierząt oznakowanych na podstawie umowy adopcyjnej i oświadczenie wyrażające
zgodę na udostępnianie danych osobowych adoptującego.

86
Uśmiercony (uśpiony) może zostać ślepy miot (zwierzęta, które jeszcze nie otworzyły
oczu) pochodzący odzwierzęcia domowego,z terenu Gminy.
'W przypadku wyłapanych zwierząt bezdomnych, czynność uśmiercenia ślepego miotu
może zostać przeprowadzona na koszt Gminy przez lekarza weterynarii w Schronisku
albo w Zakładach leczniczych, z którymi Gmina podpisała umowy o świadczenie usług
weterynaryjnych na 2020 rok.
W przypadku ślepego miotu pochodzącego od zwierzęcia będącego pod opieką
właściciela lub opiekuna, zwierzęta mogą zostać poddane uśmierceniu w zakładach
leczniczych, o których mowaw ust. 2.
Ślepy miot zostanie poddany uśmierceniu (uśpieniu) na koszt Gminy tylko w przypadku
zobowiązania się właściciela lub opiekuna zwierzęcia, od którego miot ten pochodzi, do
poddania tego zwierzęcia zabiegowi kastracji lub sterylizacji w terminie jednego
tygodnia. Koszt zabiegu kastracji lub sterylizacji ponosi Gmina.

s7
Gmina zapewnia miejsce w schronisku zwierzętom, których właściciel lub opiekun zmarł
albo nie może sprawować opieki z przyczyn od niego niezależnych, maksymalnie przez
okres 3 miesięcy (np. w przypadku przebywania w szpitalu lub w areszcie).
W terminie wskazanym w ust. I, spadkobiercy albo właściciel lub opiekun zwierzęcia
bądź osoba albo Organizacja przez niego wskazana odbierze zwierzę.
Jeżeli po osobie zmarłej nie zostali spadkobiercy bądź zwierzę nie zostanie odebrane
przez spadkobierców albo jego właściciela lub opiekuna w terminie wskazanym wust. 1,
stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

38
Edukację społeczną dotyczącą standardów utrzymywania zwierząt i zapobiegania
bezdomności realizują:

1) Urząd Miejski w Łomiankach;



2) Organizacje;
3) Schronisko.

2. Edukacja społeczna o której mowa

w
ust. I będzie realizowana poprzez:

1) propagowanie działań dotyczących opieki nad zwierzętami podczas imprez
masowych organizowanych przez Urząd,

2) opracowanie wspólnie z organizacjami materiałów informacyjnych o bezdomności
zwierząt, metodach działania, Programie, obowiązkach właścicieli.

Rozdział 4.
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

s
1. Na realizację opieki nad zwierzętami bezdomnymi składają się:

1) wyłapanie (odłowienie) każdego bezdomnego, zagubionego i błąkającego się
zwierzęcia wtym zwierzęcia gospodarskiego znalezionego na terenie Gminy,

2) zapewnienie każdemu wyłapanemu bezdomnemu zwierzęciu schronienia.
2. Podmiotami realizującymi poszczególne zadania są:

1) w zakresie wyłapywania:
a) bezdomnych zwierząt: schronisko, straż miejska, policja, organizacje lub

inny podmiot odławiający bezdomne zwierzęta posiadujący aktualne
zezwolenia wydane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,

b) bezdomnych zwierząt gospodarskich — Straż Miejska, Fundacja Animal
Rescue Poland lub Gospodarstwo rolne Pana Cezarego Skarbka — pod
adresem 05-092 Łomianki, Kępa Kiełpińska, ul. 6-ego Pułku Piechoty 2,
wcelu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, posiadający
aktualne zczwoleniaiświadectwa zgodnie z przepisami prawa.

2) wzakresie zapewnienia schronienia:
a) bezdomnemu zwierzęciu:

- w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. -Schronisko dla
Bezdomnych zwierząt w Celestynowie przy ul. Prostej 3, 05-430
Celestynów;

— wokresie od I kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020r. — Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Warszawie przy ul. Paluch 2, zwane dalej
jako Schronisko.

b) w zakresie zapewnienia bezdomnemu zwierzęciu gospodarskiemu:
— gospodarstwo rolne Pana Cezarego Skarbka — pod adresem 05-092

Łomianki, Kępa Kiełpińska, ul. 6-ego Pułku Piechoty2;
810

1. Każdy, kto znalazł bezdomne zwierzę na terenie Gminy i nie ma możliwości ustalenia
właściciela lub dotychczasowego opiekuna lub nie może zwrócić mu zwierzęcia
z przyczyn obiektywnych (np. dotychczasowy właściciel lub opiekun obecnie nie
przebywa na terenie Gminy) może zgłosić jego znalezienie w celu wyłapania.

2. O potrzebie wyłapania zwierzęcia domowego informuje się Straż Miejską w Łomiankach
lub schronisko pod wyznaczonymi numerami telefonu.

su
1. Każdy, kto znalazł zwierzę gospodarskie na terenie Gminy i nie ma możliwości ustalenia

jego właściciela lub dotychczasowego posiadacza albo nie może zwrócić mu zwierzęcia



z przyczyn obiektywnych (np. właściciel lub dotychczasowy posiadacz obecnie nie
przebywa na terenie gminy) ma obowiązek zgłosić jego znalezienie w celu wyłapania.
O potrzebie wyłapania zwierzęcia gospodarskiego informuje się Straż Miejską
włomiankach pod wyznaczonymi numerami telefonu.

siWyłapania zwierzęcia dokonuje się bez zbędnej zwłoki, w razie potrzeby przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, bez stwarzania
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierzęcia oraz cierpienia.
Bezpośrednio po wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia sprawdza się czy zwierzę jest
oznakowane.

$13
W przypadku wyłapania zwierzęcia bezdomnego, jeśli jest ono oznakowane, wyłapujący
niezwłocznie informuje o tym właściciela lub dotychczasowego opiekuna i wzywa do

jego odebrania.
W przypadku wyłapania zwierzęcia gospodarskiego, jeśli jest ono oznakowane,
wyłapujący zwierzęta gospodarskie niezwłocznie informuje o tym Urząd, który ustala
dotychczasowegoposiadacza i wzywa do jego odebrania,
Właściciel lub dotychczasowy opiekun (posiadacz) odbierając zwierzę podpisuje
potwierdzenia odbioru.

su
W przypadku wyłapania zwierzęcia bezdomnego, jeśli jest ono nieoznakowane lub nie
ma możliwości ustalenia właściciela podejmowane są przez wyłapującego działania
mające na celu ustalenia właściciela lub opiekuna.
Wyłapujący przygotowuje protokół wyłapania zwierzęcia zawierający informacje
odacie, godzinie i miejscu wyłapania zwierzęcia, gatunku, rasie, wieku i jego
indywidualnych cechach szczególnych, numerem chipa, oraz zdjęciem.
Protokół, o którym mowa w ust. 2, wyłapujący zwierzę przekazuje niezwłocznie do
Urzędu, zaś kopia protokołu zostaje przekazana razem ze zwierzęciem.
Urząd na podstawie otrzymanego protokołu o odłowie zwierzęcia informuje za pomocą
posiadanych narzędzi o wyłapanym zwierzęciu wcelu poszukiwania właściciela lub
dotychczasowego opiekuna.

$15
Odłowione zwierzę, które skaleczyło człowieka, zostaje przekazane zgodnie z decyzją
powiatowego lekarza weterynarii na obowiązkową obserwację weterynaryjną, w celu
stwierdzenia wścieklizny lub jej wykluczenia. Zwierzę kierowane jest do Żoliborskiej
Kliniki Weterynaryjnej, ul. Schroegera 72a, 01-822 Warszawa.

816
Urząd,co najmniej dwa razy w roku przeprowadza kontrole w schronisku w zakresie
zapewnienia zwierzętom właściwych warunków utrzymania (w tym czystości,
zapewnienia odpowiedniej powierzchni oraz częstotliwości wyprowadzania psów na
spacery) i opieki lekarsko-weterynaryjnej oraz bchawiorystycznej, prowadzenia
dokumentacji adopcyjnej oraz weryfikuje czy wszystkie zwierzęta zostały trwale
oznakowane, sprawdza prowadzoną ewidencję.
Urząd w uzasadnionych przypadkach przeprowadza kontrole w gospodarstwie w zakresie
zapewnienia zwierzętom właściwych warunków utrzymaniai opieki.



Rozdział 5
Poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych oraz

nowych właścicieli lub opiekunów dla tych zwierząt

sPoszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych oraz
nowych właścicieli lub opiekunówdla tych zwierząt realizują:

1) Urząd Miejski,
2) Schronisko,
3) Organizacje,
4) Opiekunowie społeczni.

$18
Każdykto znalazł zwierzę bezdomnei nie zgłosił potrzebyjego wyłapania, jest zobowiązany
i zgłoszenia tego zdarzenia do Straży Miejskiej w Łomiankach.

$19
Zachęcanie do adopcji zwierząt bezdomnych realizowane jest w ramach prowadzonych
działań edukacyjnych, o których mowa także w$ 8 ust. 2.i realizowanejest przez schronisko,
organizacje i urząd.

$20
1. Zwierzę bezdomne może adoptować przy udziale schroniska lub organizacji tylko osoba

pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie była wcześniej
skazana za przestępstwo lub wykroczenie statuowane przepisami ustawyoochronie
zwierząt.

2. Osoba, która chce adoptować zwierzę z zapoznaje się z informacją przedadopcyjną, która
jest udostępniana przez schronisko lub organizację.

3. Zwierzę bezdomne może być wydane nowemu opiekunowi po podpisaniu umowy
oadopcji zwierzęcia. W imieniu Burmistrza Łomianek umowę podpisuje osoba
upoważniona przez Burmistrza.

4. Gmina może pokryć koszty sterylizacji albo kastracji zwierzęcia, które zostało oddane do
adopcji przed wykonaniem tegozabiegu.

Rozdział 6
Opieka nad kotami wolno żyjącymi

$2i
1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest przez Urząd przy współpracy

Organizacji i Społecznych opiekunów kotów.
2. Opieka nad kotami wolno żyjącymi polega na:

1) kontroli populacji poprzezjej zmniejszanie;
2) dokarmianiu;
3) zapewnienie opieki lekarsko- weterynaryjnej
4) zapewnieniu miejsca schronienia.

$2
1. Urząd:

1) prowadzi rejestr miejsc bytowania kotówwolnożyjących;
2) prowadzi rejestr społecznych opiekunów kotówi organizacji, które podjęły się opieki

nad kotami wolno żyjącymi;



3) wydaje społecznym opiekunom kotówalbo organizacjom karmę wcelu dokarmiania
kotów wolno żyjących;

4) wydaje społecznym opiekunom kotów lub organizacjom zgodę na sterylizację albo
kastrację kotów wolno żyjących, a w razie potrzebyna leczenie tych zwierząt;

5) wspiera działania społecznych opiekunów kotówi organizacje w zakresie opieki nad
kotami wolno żyjącymi;

2. Rejestry, o których mowaw ustępie I pkt 1-2 są aktualizowane co pół roku.

$23
1. Społecznym opiekunem kotów jest osoba pełnoletnia, która złożyła kwestionariusz

społecznego opiekuna kotów (załącznik nr 1 do Programu) oraz stosuje się do zasad
dotyczących opieki nad kotami wolno żyjącymi określonych w Programie oraz przepisów
ustawy o ochronie zwierząt.

2. Dokarmianie kotów wolno żyjących jest realizowane przez cały rok.

$24
1. Zwierze po wykonaniu opisanych w $22 ust. I pkt. 4 zabiegów lub leczenia jest

odbierane przez społecznego opiekun lub organizację i wypuszczane w środowisku,
w którym dotej pory bytowały.

2. Jeżeli badanie lekarsko-weterynaryjne wykaże, że ze względów zdrowotnych kot nie
może wrócić do naturalnego środowiska bytowania i wymaga stałej opieki i leczenia
może on być przetrzymywany stale pod opieką społecznego opiekuna lub organizacji lub
oddane do adopcji pod warunkiem zobowiązania się do należytej opieki.

Rozdział 7
a nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych oraz innych

zdarzeniach, jeśli ich stan wymaga pomocy weterynaryjnej
opi

$25
1. Opiekę lekarsko-weterynaryjną nad zwierzętami poszkodowanym w wypadkach

drogowych realizuje Fundacja Animal Rescue Poland z siedzibą w Warszawie przy
ul. Jana III Sobieskiego 72B, tel. 792-112-222 lub 22 350-66-91;

2. Opieka, o której mowajest świadczona całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, 24
godziny na dobę.

3. W celu poinformowania o zdarzeniu i potrzebie pomocy i przewozu zwierzęcia należy
natychmiast skontaktować się telefonicznie ze Strażą Miejską w Łomiankach telefon
22751-35-03, 986 lub Policją telefon 912, w przypadku zdarzenia drogowego
samochodowego.

,
Rozdział 8

Środki finansowe przeznaczone na opiekę nad zwierzętami

$26
1. Burmistrz Łomianek przedkładając Radzie Miejskiej projekt budżetu gminy Łomianki

zaplanował w nim środki finansowe na realizację zadań gminy Łomianki związanych
z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.

2. W roku budżetowym 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości co najmniej
308 727,17 zł, z czego:



1) 131 725,00 zł — zadania realizowane przez schronisko,
2) 29710,80 zł — zakup karmy dla bezdomnych zwierząt dokarmianych przez

opiekunów społecznych,
3) 54 720,00 zł — odławianie bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy

Łomianki oraz zapewnienie całodobowej pomocy lekarskiej w przypadkach zdarzeń
drogowychz udziałem zwierząt;

4) 41 328,48 zł — sterylizacja bądź kastracja kotów i psów mieszkańców gminy
Łomianki — Żoliborska Klinika Weterynaryjna, ul. Schroegera 72a, 01-822
Warszawa;

5) 25 942,89 zł — leczenie, sterylizacja bądź kastracja kotów wolno żyjącychz terenu
gminy Łomianki- Żoliborska Klinika Weterynaryjna, ul. Schroegera 72a, 01-822
Warszawa;

6) 25300,00 zł - zadanie „Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego” w ramach realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 — Kwestionariusz opiekuna społecznego



Załącznik nr 1

KWESTIONARIUSZ OPIEKUNA SPOŁECZNEGO

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO

ORIENTACYJNA ILOŚĆ
DOKARMIANYCH KOTÓW WOLNO
ŻYJĄCYCH

MIEJSCE DOKARMIANIA KOTÓW
WOLNO ŻYJĄCYCH

Oświadczam, że zajmuję się dokarmianiem kotów wolno żyjących, na terenie gminy Łomianki.
Przyznaną mi przez Urząd Gminy karmę, przeznaczę wyłącznie do celów dokarmiania zwierząt
wolno żyjących.

Adnotacje Urzędowe:



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychz dnia 27 kwiemia 2016 r.,
informujemy, iż:

1. "administratorem danych osobowych jest Burmistrz Łomianek,
2. kontakt z inspektorem danych osobowych: iod(dpocztalomianki.pl,
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wydanie karmy dla potrzeb

dokarmiania wolno żyjących kotów zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020”,

4. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,
3. każdy ma prawodo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,

ograniczenia przetwarzania lub prawodo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6. każdy ma prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danychjest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową

realizacji wniosku.
Zobowiązuję się przeznaczyć karmę, przyznaną mi przez Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej wyłącznie do celów dokarmiania kotów wolno żyjących. O wszelkich
zmianach związanych z ilością dokarmianych przeze mnie kotów wolno żyjących zobowiązuję się
powiadomić osobiście pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Dara i czytelny podpis

WICEPRZEWODNICZĄCA
Ra zz(Anal[e

Maria Pszczółkowska


