
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 marca 2014 r.

Poz. 918

UCHWAŁA NR LIII/ 1199 /14
RADY MIASTA KROSNA

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia na rok 2014 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2013 r. poz.594; zm. poz.645, poz.1318) oraz art.11 ust.1 i ust.3 i art. 11a ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz.856) po uzyskaniu opinii
Krośnieńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt, Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd

Okręgowy w Krośnie i Powiatowego Lekarza Weterynarii,

uchwala się, co następuje :

§ 1.  Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 2.  Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1) ustawie  –  rozumie  się  przez  to  ustawę  z dnia  21 sierpnia  1997r.  o ochronie  zwierząt
(Dz.U. 2013 r. poz. 856);

2) programie - należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna;

3) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta, które uciekły,  zabłąkały się
lub  zostały  porzucone  przez  człowieka,  a nie ma  możliwości  ustalenia  właściciela  lub
innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

4) odławianiu – rozumie się przez to akcję zorganizowaną, prowadzoną przez uprawniony
do tego podmiot łącznie z przewiezieniem do miejsca przetrzymywania, po uzgodnieniu
z Powiatowym  Lekarzem  Weterynarii  w Krośnie  działającym  w oparciu  o odrębne
przepisy;

5) podmiocie  uprawnionym – rozumie  się  przez  to  podmiot  wyposażony w odpowiednie
środki  do  wyłapywania  zwierząt,  posiadający  przeszkolony  personel  w zakresie
postępowania  ze  zwierzętami  oraz  posiadający  środek  transportu  spełniający  warunki
sanitarno-weterynaryjne określone w ustawie;

6) mieście – rozumie się przez to Miasto Krosno;



7) przytulisku – rozumie się przez to miejsce przetrzymywania zwierząt od momentu ich
odłowienia do momentu adopcji lub przekazania do schroniska, zlokalizowane przy ul.
Białobrzeskiej i ul. Rzeszowskiej w Krośnie;

8) kotach  wolno żyjących  – rozumie  się  przez to  koty urodzone lub żyjące  na wolności
(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

9) stowarzyszeniach – rozumie się przez to organizacje których statutowym celem działania
jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

§ 3. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie miasta będzie prowadzone
poprzez:

1) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi;

2) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta;

3) przewożenie odłowionych zwierząt do przytuliska;

4) zapewnienie opieki weterynaryjnej;

5) znakowanie bezdomnych zwierząt poprzez wszczepienie czipu;

6) odłowione  zwierzęta  nie zwrócone  właścicielowi  lub  opiekunowi,  po  wcześniejszym
przeprowadzeniu akcji adopcyjnej, zostaną przekazane do schroniska.

2. Zapewnienie  bezdomnym  zwierzętom domowym  miejsca  w schronisku  dla  zwierząt
będzie prowadzone przez:

1) Schronisko  dla  zwierząt  w Lesku  przy  ul.  Sanowej,  z którym  miasto  ma  podpisaną
umowę, zwane w dalszej części schroniskiem, przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym
zwierzętom domowym z terenu miasta. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami
w schronisku określa regulamin schroniska.

§ 4. 1. Koty wolno żyjące są elementem ekosystemu miejskiego. Ich obecność zapobiega
rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi,
dlatego nie należy ich odławiać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach
ich dotychczasowego schronienia.

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi polegać będzie na:

1) finansowaniu zakupu karmy dla kotów oraz zapewnieniu schronienia przed mrozem;

2) ograniczaniu  rozrostu  populacji  poprzez  wykonywanie  zabiegów sterylizacji  i kastracji
zwierząt;

3) współpracy ze stowarzyszeniami.

§ 5. 1. Odławianie zwierząt prowadzić będzie Straż Miejska w Krośnie.

2. Zgodnie  z zapisem  art. 11 ust. 3 ustawy  o o  ochronie  zwierząt  działania  w zakresie
odławiania zwierząt obejmować będą:

1) przeprowadzenie odławiania zwierząt stwarzających zagrożenie;

2) przewiezienie zwierząt na pobyt tymczasowy do przytuliska;

3) ocenę stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną i w przypadku stwierdzenia, że zwierzęta
wymagają pomocy weterynaryjnej, poddanie ich niezbędnym zabiegom ratującym życie
i zdrowie;

4) oznakowanie zwierząt;



5) w  przypadku,  gdy  nie ma  możliwości  ustalenia  właściciela  lub  znalezienia  nowego
opiekuna, umieszczenie zwierząt w schronisku na podstawie jednorazowego zlecenia.

3. Wydanie wyłapanych zwierząt właścicielom lub opiekunom następuje po zwrocie przez
te  osoby kosztów wyłapania  i transportu  oraz  kosztów utrzymania  i koniecznego  leczenia
zwierząt.

4. Zwierzęta  nie zwrócone  właścicielowi,  po  przekazaniu  do  schroniska  stają  się
własnością schroniska i pozostają w nim do czasu ich zbycia lub do końca ich życia.

5. Uśmiercanie odławianych zwierząt może nastąpić wyłącznie w przypadkach i w sposób
określony w ustawie.

§ 6. 1. Ograniczanie  populacji  bezdomnych  zwierząt,  w szczególności  psów  i kotów,
prowadzone będzie poprzez ich sterylizację i kastrację.

2. Działania,  o których  mowa w ust. 1 będą  przeprowadzone  przez  lekarzy  weterynarii,
z którymi miasto ma zawartą umowę.

3. Informacja  o gabinetach  weterynaryjnych  i terminie  wykonywania  sterylizacji  lub
kastracji podana zostanie do publicznej wiadomości, poprzez rozplakatowanie obwieszczeń
w miejscach publicznych oraz w internecie.

§ 7. 1. Poszukiwanie  nowych właścicieli  dla  zwierząt  bezdomnych  odbywać się  będzie
poprzez:

1) informację w internecie;

2) informację na tablicach ogłoszeń.

2. Dla realizacji działań zmierzających do ograniczenia bezdomności zwierząt domowych
miasto  może  udzielać  stowarzyszeniom  pomocy  w różnych  formach,  a w szczególności
w postaci:

1) promocji podejmowanych działań, zwłaszcza w środkach masowego przekazu;

2) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej oraz ogólnopolskiej;

3) pomocy w opiece nad bezdomnymi zwierzętami;

4) edukacji mieszkańców Krosna w zakresie opieki nad zwierzętami.

§ 8.  Usypianie  ślepych  miotów  przeprowadzane  będzie  przez  VETMEDICA  Paweł
Siwiec w Krośnie ul. Ściegiennego 6, z którym miasto ma zawartą umowę.

§ 9.  Zwierzęta  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  oraz  zwierzęta  które  zostały  odebrane  właścicielowi  będą
przekazywane do gospodarstwa rolnego położonego w Korczynie ul. Graniczna 8, z którym
miasto ma zawartą umowę w celu zapewnienia właściwej opieki.

§ 10.  Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w przypadkach  zdarzeń
drogowych  z udziałem  zwierząt  będzie  prowadzone  przez  VETMEDICA  Paweł  Siwiec
w Krośnie ul. Ściegiennego 6, z którym miasto ma zawartą umowę.

§ 11. 1. Wszyscy  właściciele  lub  opiekunowie  psów,  mieszkający  na  terenie  miasta
Krosna,  zobowiązani  są  do  ich  oznakowania  poprzez  wszczepienie  czipu  i przedłożenia
dokumentu potwierdzającego identyfikację zwierzęcia w Urzędzie Miasta Krosna.

2. Elektroniczne znakowanie psów pozwala na:

1) szybką identyfikację właścicieli psów w razie incydentów pogryzienia lub ataku psa;



2) nadzór nad przestrzeganiem porządku i czystości przez osoby utrzymujące psy;

3) kontrolowanie warunków, w jakich żyją zwierzęta;

4) unikanie nieporozumień w czasie akcji odławiania bezdomnych psów.

§ 12.  Na  wykonanie  zadań  określonych  w programie  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zabezpieczono  środki  w budżecie  miasta
w rozdziale 90013 i 90095 w paragrafie 4300, z zastrzeżeniem § 5 ust 3.

§ 13.  Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta.

§ 14. 1. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Krosna

Stanisław Słyś

 

 
 

 


