
UCHWAŁA NR XXXVI/224/14
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2013.594 j.t.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2013.856 j.t.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala: 

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie miasta Leżajska na rok 2014
§ 1. Celem niniejszego  programu jest : 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w szczególności  poprzez poszukiwanie dla nich  
nowych właścicieli, 

2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez ich sterylizację i kastrację, 
3) edukację mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i promowanie prawidłowych 

postaw i zachowań w stosunku do zwierząt, 
4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta.

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 
1) 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 opieką 
której trwale  dotąd przebywały, 

2) kotach wolno żyjących - rozumie sie przez to koty domowe (Felis catus) urodzone lub żyjące na 
wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim), 

3) odławianiu - rozumie się to działanie polegającena na  schwytaniu zwierzęcia prowadzone  przez 
uprawniony do tego podmiot, łącznie z przewiezieniem do miejsca przetrzymywania, 

4) podmiocie uprawnionym - rozumie się przez to podmiot wyposażony w odpowiednie środki do 
wyłapywania zwierząt, przeszkolony w zakresie postępowania ze schwytanymi zwierzętami oraz 
posiadający środki transportu przystosowane do ich przewożenia.
§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie miasta będzie prowadzone poprzez: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Leżajska, 
2) przewożenie odłowionych zwierząt  do miejsca czasowego ich przetrzymywana, 
3) zapewnienie opieki weterynaryjnej, 
4) poszukiwanie dotychczasowych właścicieli, 
5) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt znalezionych na terenie miasta  Leżajska, 
6) przekazanie do schroniska odłowionych zwierząt, dla których nie udało się  odnaleźć  ich właściciela 

ani znaleźć opiekuna zastępczego. 
§ 4. 1. Odławianie zwierząt na terenie miasta Leżajska prowadzone jest przez uprawniony do tego 

podmiot  Przychodnię Weterynaryjną z siedzibą w Wierzawicach 869. 
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2.  W przypadkach, gdy zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, miejsce 
zdarzenia zabezpiecza Straż Miejska. 

3.  Odłowione zwierzęta przewożone są do przychodni weterynaryjnej wskazanej w § 4 ust.1 
niniejszej uchwały, w celu przeprowadzenia podstawowych badań i zabiegów lekarskich. 

4.  W przypadku ustalenia, iż odłowione zwierzę posiada właściciela, wydanie wyłapanego zwierzęcia 
właścicielowi lub opiekunowi następuje po zwrocie przez tę osobę kosztów odłowienia i transportu oraz 
kosztów utrzymania i opieki weterynaryjnej. 

5.  W przypadku, gdy nie ma możliwości ustalenia właściciela schwytanego zwierzęcia, 
nie znaleziono dla niego opiekuna zastępczego, odłowione zwierzę umieszczone zostanie w schronisku 
dla zwierząt. 

6.  Do czasu podpisania stałej umowy ze schroniskiem dla zwierząt, dotyczącej przekazywania tam 
bezdomnych zwierząt, umieszczenie zwierzęcia w schronisku posiadającym wolne miejsca nastąpi na 
podstawie jednorazowego zlecenia.

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

2. Realizacja programu w zakresie opieki nad  wolno żyjącymi kotami będzie polegać na: 
1) ustaleniu miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty       wolno żyjące, 
2) finansowaniu zakupu karmy dla kotów oraz zapewnienia wody pitnej w miejscach ich przebywania 

w okresach niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
3) w uzasadnionych przypadkach ograniczeniu rozrostu populacji poprzez wykonywanie zabiegów 

sterylizacji i kastracji zwierząt.
§ 6. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów prowadzone 

będzie poprzez ich sterylizację i kastrację. 
2.  Działania te prowadzone będą przez przychodnię weterynaryjną wskazaną w § 4 ust.1 niniejszej 

uchwały.
§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych odbywać się będzie przy współpracy 

w przychodnią weterynaryjną wskazaną w § 4 ust.1 niniejszej uchwały oraz poprzez prowadzenie akcji 
adopcyjnej z wykorzystaniem strony internetowej Urzędu Miejskiego oraz  tablicach ogłoszeń. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów przeprowadzane będzie przez przychodnię weterynaryjną wskazaną 
w § 4 ust.1 niniejszej uchwały. 

§ 9. Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka 
a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela oraz zwierzęta które, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zostały odebrane właścicielowi z powodu złego ich traktowania, w celu zapewnienia właściwej opieki  
będą przekazywane do gospodarstwa rolnego położonego w Leżajsku przy ul. Podolszyny 104, zgodnie 
z zawartą umową. 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizowane jest przez przychodnię weterynaryjną wskazaną w § 4 ust.1 niniejszej uchwały. 

§ 11. Do realizacji działań zmierzających do ograniczenia  bezdomności zwierząt prowadzone będą 
działania edukacyjne w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania poprzez: 
1) włączanie nauczycieli szkół i przedszkoli miasta Leżajska do propagowania tego typu treści, 
2) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 
3) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.
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§ 12. Program realizowany jest ze środków finansowych przypadających na ten cel w budżecie miasta 
na 2014 rok. 

 Środki te wydatkowane będą w zależności od zaistniałych potrzeb na: 
1)  odławianie bezdomnych zwierząt – 1000 zł, 
2)  opiekę weterynaryjną – 3000 zł, 
3)  usypianie ślepych miotów – 500 zł, 
4)  dokarmianie wolno żyjących kotów  – 500 zł, 
5)  utylizację padłych zwierząt oraz działalność edukacyjną – 500 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska. 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Ireneusz Stefański
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