
Uchwała Nr V/23/2015
Rady Miasta Stoczek Łukowski

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Stoczek Łukowski w 2015 roku.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856),  Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Stoczek Łukowski w 2015 r. w brzmieniu określonym w 
załączniku do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                           



                                                                                            Załącznik do Uchwały Nr V/23/2015
                                                                                            Rady Miasta Stoczek Łukowski
                                                                                            z dnia 17 marca 2015 r.

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt

na terenie Miasta Stoczek Łukowski w 2015 r.

§1.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych przebywających w granicach 
administracyjnych Miasta Stoczek Łukowski, w tym w szczególności do psów i kotów.

§2.
Koordynatorem i realizującym program na poziomie gminy Miasto Stoczek Łukowski jest 
Burmistrz Miasta.

§3.
Celem niniejszego Programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad nimi,
2) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez
    sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych   
    miotów w uzasadnionych przypadkach,
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez 
    poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,
4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta.

§4.
Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami tj. 
zwierzętami, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie 
istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby , pod której opieką zwierzę  
dotąd pozostawało, obejmuje w szczególności:
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 
3. Odławianie bezdomnych zwierząt. 
4. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt. 
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
6. Usypianie ślepych miotów.
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt  
    gospodarskich.
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń  
    drogowych z udziałem zwierząt . 

§5.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt w celu 
zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji będzie realizowane na  
podstawie Umowy zawartej przez Burmistrza Miasta z przedsiębiorcą: Marian Drewnik - 
Schronisko dla zwierząt HAPPY DOG, Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew. 
Schronisko zapewni bezterminową opiekę zwierzętom bezdomnym lub odda zwierzęta 
osobom, które je  adoptują. Zwierze umieszczone w schronisku może być oddane jego 
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właścicielowi  w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia, pod warunkiem uregulowania przez 
właściciela kosztów związanych z wyłapaniem i umieszczeniem zwierzęcia w schronisku.   

§6.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie realizowana poprzez:
1) przyjmowanie zgłoszeń o miejscach pobytu tych zwierząt,
2) pomoc zainteresowanym opiekunom w dokarmianiu kotów w okresie mrozów,
3) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów,

§7.
Odławianie bezdomnych zwierząt.

1.Odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne, a w szczególności chore lub zagrażające 
   życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
2.Odławiania zwierząt dokonuje się w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu lub na 
   zgłoszenie interwencyjne.
3.Odłowienia prowadzone będą przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który nie będzie 
   stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt i nie będzie zadawał im 
   cierpienia.
4.Transport wyłapanych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym 
   do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

§8.

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

1.Obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt Miasto realizuje na 
   zasadach ustalonych w umowie z podmiotem prowadzącym schronisko.
2.Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza 
   weterynarii.
3.Zabiegom, o których 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.

§9.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

1.Zwierzęta przebywające w Schronisku po odbyciu 14 dniowej kwarantanny zostają 
   poddane zabiegom lekarsko – weterynaryjnym zgodnie z Regulaminem Schroniska 
   i następnie mogą być przeznaczone do adopcji.
2.Adoptować zwierzę ze Schroniska może osoba pełnoletnia posiadająca dowód tożsamości
   po podpisaniu umowy adopcyjnej.
3.Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez:
   1) podmiot  prowadzący schronisko poprzez działania zmierzające do pozyskania 
       nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 
       zainteresowanym, zdolnym do zapewnienia zwierzętom należytych warunków 
       bytowania,
   2) Miasto poprzez informowanie w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie 
        internetowej miasta, o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych,
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   3) organizacje społeczne poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt.

§10.
Usypianie ślepych miotów.

Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku 
dla bezdomnych zwierząt lub w Przychodni weterynaryjnej s.c. Jan Kwit, Stanisław Mazurek, 
z którymi Miasto ma zawartą umowę.

§11.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt  
Gospodarskich.

Zwierzęta gospodarskie znalezione na terenie Miasta lub odebrane z gospodarstwa 
na podstawie przepisów Ustawy będą przekazane do gospodarstwa Pana …………… …
Miasto pokryje 100% kosztów realizacji zlecenia za przyjęcie i przetrzymanie zwierząt 
gospodarskich, w tym zwrot kosztów weterynaryjnych oraz  zryczałtowany zwrot kosztów 
utrzymania.

§12.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń  
drogowych z udziałem zwierząt . 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń   drogowych 
z udziałem bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez Przychodnię weterynaryjną 
s.c. Jan Kwit, Stanisław Mazurek, ul. Piłsudskiego 101 na podstawie umowy zawartej w dniu 
20 stycznia 2015 r. z Burmistrzem Miasta.

§13.

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu

1.Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Miasta Stoczek 
   Łukowski.
2.W 2015 roku Miasto Stoczek Łukowski zapewnia w budżecie kwotę 5 000 zł, która 
   w przypadku zaistnienia potrzeby zostanie zwiększona.
3.Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się 
   odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych 
   efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych 
   celów
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