UCHWAŁA NR VI/65/15
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Miasto Puławy na 2015 rok”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11a ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta
Puławy uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Miasto Puławy na 2015 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy
Bożena Krygier
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Załącznik do Uchwały Nr VI/65/15
Rady Miasta Puławy
z dnia 26 marca 2015 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTO PUŁAWY NA 2015 ROK
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Celem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 rok”,
zwanego dalej Programem, jest:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt,
2) zapobieganie bezdomności zwierząt.
§ 2.
Program realizowany jest przez gminę Miasto Puławy we współpracy z lekarzami weterynarii oraz
organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
§ 3.
Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Prezydent Miasta Puławy
za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy, Straży Miejskiej we współpracy
z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach, organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządu lekarskoweterynaryjnego.
Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
§ 4.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom, z wyłączeniem zwierząt gospodarskich, miejsca w schronisku
dla zwierząt bezdomnych, realizowane jest przez gminę Miasto Puławy poprzez funkcjonujące Schronisko dla
bezdomnych zwierząt przy ul. Komunalnej 11 w Puławach.
§ 5.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzi Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach w ramach
zadań z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, przekazanych do realizacji przez gminę Miasto Puławy
na podstawie uchwały nr XXXI/328/2013 Rady Miasta Puławy z dnia 07 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XLIV/288/97 Rady Miasta Puławy z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Zakładu Usług
Komunalnych w Puławach oraz umowy wykonawczej nr 171.2013.BZM z dnia 15 kwietnia 2013 r.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
§ 6.
Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) zapewnianie dokarmiania kotów wolno żyjących oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach
ich przebywania.
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§ 7.
Zadania określone w § 6 realizowane będą przez ich powierzenie organizacjom pozarządowym, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt wraz z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie.
§ 8.
Gmina Miasto Puławy kontraktuje usługi leczenia weterynaryjnego wolno żyjących kotów w przypadkach ich
nagłego zachorowania i zdarzeń powypadkowych, usługi sterylizacji lub kastracji oraz, w uzasadnionych
przypadkach, eutanazji. W 2015 r. zawarto umowy z:
- Lecznicą Weterynaryjną przy ul. Norwida 22 w Puławach (tel. 81 886 36 10, 603 913 836),
- Przychodnią dla Zwierząt „Animal-Wet” przy ul. 3 Maja 8/11 w Puławach (tel. 607 300 644),
- Gabinetem Weterynaryjnym przy ul. Wróblewskiego 16d/5 w Puławach (tel. 508 43 43 51),
na świadczenie wyżej wymienionych usług w ramach realizacji zadania „Usługi weterynaryjne
dla bezdomnych zwierząt z terenu m. Puławy”.
Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt.
§ 9.
Na terenie gminy Miasto Puławy prowadzi się wyłapywanie bezdomnych zwierząt w sposób stały
na interwencje.
§ 10.
Wyłapywaniem objęte są bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, a w szczególności chore, agresywne
oraz poszkodowane w wypadkach, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.
§ 11.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone jest w sposób humanitarny, przy użyciu specjalistycznego
sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.
§ 12.
Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego
i humanitarnego przewozu zwierząt.
§ 13.
Zapewnienie realizacji odławiania bezdomnych zwierząt odbywa się w ramach funkcjonowania schroniska
dla bezdomnych zwierząt przy ul. Komunalnej 11 w Puławach (w godz. 8.00 - 16.00 tel. 667 706 607,
663 761 555; po godz.15.00 - tel.505 493 169).
Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.
§ 14.
Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających
dla bezdomnych zwierząt, na zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko.

w schronisku

§ 15.
Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
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Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
§ 16.
Gmina prowadzi poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronach internetowych Urzędu Miasta Puławy,
2) prowadzenie akcji adopcyjnych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt,
3) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt
oraz mediami lokalnymi.
Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów.
§ 17.
Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów bezdomnych zwierząt z terenu Puław.
§ 18.
Usypianie ślepych miotów przeprowadzane jest:
a) w schronisku dla bezdomnych zwierząt przez lekarza weterynarii – dotyczy bezdomnych zwierząt
przebywających w schronisku,
b) w zakładach leczniczych, z którymi gmina Miasto Puławy zakontraktowała w 2015 r. usługi weterynaryjne dla
bezdomnych zwierząt, tj.:
- Lecznica Weterynaryjna przy ul. Norwida 22 w Puławach (tel. 81 886 36 10, 603 913 836),
- Przychodnia dla Zwierząt „Animal-Wet” przy ul. 3 Maja 8/11 w Puławach (tel. 607 300 644),
- Gabinet Weterynaryjny przy ul. Wróblewskiego 16d/5 w Puławach (tel. 508 43 43 51).
§ 19.
Usypiania ślepych miotów dokonuje się przy zachowaniu następujących zasad:
1) zabieg usypiania ślepych miotów może być dokonany wyłącznie przez lekarza weterynarii,
2) fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez lecznicę
weterynaryjną lub schronisko,
3) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez właściwe
służby do tego przeznaczone.
Rozdział 8.
Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich.
§ 20.
Zadanie dotyczące zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom gospodarskim jest realizowane w ramach
zawartej przez gminę umowy z właścicielem gospodarstwa rolnego nr 042985300 w miejscowości Nasiłów 39,
gm. Janowiec.
§ 21.
Jednocześnie gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich.
Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
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§ 22.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt jest
realizowane:
a) w ramach, zawartych przez gminę Miasto Puławy, umów z zakładami leczniczymi dotyczących realizacji
zadania „Usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu m. Puławy” tj.:
- Lecznicą Weterynaryjną przy ul. Norwida 22 w Puławach (tel. 81 886 36 10, 603 913 836),
- Przychodnią dla Zwierząt „Animal-Wet” przy ul. 3 Maja 8/11 w Puławach (tel. 607 300 644),
- Gabinetem Weterynaryjnym przy ul. Wróblewskiego 16d/5 w Puławach (tel. 508 43 43 51).
b) w ramach funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Komunalnej 11 w Puławach
(w godz. 8.00 - 16.00 tel. 667 706 607, 663 761 555; po godz.15.00 - tel.505 493 169).
Rozdział 10.
Plan znakowania zwierząt w gminie Miasto Puławy.
§ 23.
Gmina realizuje zadanie w zakresie elektronicznego znakowania (czipowania) psów z terenu miasta Puławy:
a) w schronisku dla bezdomnych zwierząt, w którym będą czipowane psy odławiane z terenu Puław,
b) w zakładach leczniczych, w których będą czipowane psy, posiadające właścicieli. W 2015 r. gmina Miasto
Puławy zakontraktowała usługi elektronicznego znakowania psów z następującymi zakładami leczniczymi:
- Lecznicą Weterynaryjną przy ul. Norwida 22 w Puławach (tel. 81 886 36 10, 603 913 836),
- Przychodnią dla Zwierząt „Animal-Wet” przy ul. 3 Maja 8/11 w Puławach (tel. 607 300 644),
- Przychodnią dla Zwierząt przy ul. Norblina 7A w Puławach (tel. 81 886 87 62, 607 15 88 22),
- Gabinetem Weterynaryjnym przy ul. Wróblewskiego 16d/5 w Puławach (tel. 508 43 43 51).
§ 24.
Gmina pokrywa koszty elektronicznego znakowania psów z terenu Puław.
§ 25.
Zabiegi elektronicznego znakowania psów będą realizowane do wyczerpania środków finansowych w budżecie
gminy Miasto Puławy, przeznaczonych na ten cel.
§ 26.
Gmina prowadzi nadzór nad wprowadzaniem danych o zaczipowanych zwierzętach do ogólnopolskiej
(międzynarodowej) bazy danych Safe-Animal przez schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz zakłady lecznicze,
z którymi zostały podpisane umowy.
§ 27.
Informacje zawierające wykaz lecznic wykonujących zabiegi znakowania psów oraz określające warunki
znakowania i zasady finansowania zabiegów są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy i tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Puławy.
Rozdział 11.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu
i sposób ich wydatkowania.
§ 28.
W budżecie miasta Puławy na 2015 r. na realizację Programu zabezpieczono środki finansowe w łącznej
wysokości 335 000 zł, w tym na:
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- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 248 000 zł,
- zakup niezbędnego sprzętu do odławiania wolno żyjących kotów - 2 000 zł,
- usługi weterynaryjne i odławiania bezdomnych zwierząt – 35 000 zł,
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi - 3 000 zł,
- elektroniczne znakowanie psów – 27 000 zł,
- dokarmianie kotów wolno żyjących - 15 000 zł,
- zorganizowanie
- 5 000 zł.

wolontariatu

w zakresie

opieki

nad

bezdomnymi

zwierzętami

na terenie

Puław

§ 29.
Zmiany dotyczące wysokości kosztów realizacji Programu będą wprowadzane uchwałami Rady Miasta Puławy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
§ 30.
Zadania określone w Programie realizowane będą przez gminę Miasto Puławy zgodnie z obowiązującymi
przepisami wydatkowania środków publicznych na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych oraz
powierzenia zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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