
UCHWAŁA NR X/61/15
RADY MIEJSKIEJ W NAŁĘCZOWIE

z dnia 17 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nałęczów na rok 2015”

Na podstawie art. 11a ust. 1, 2, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst
jednolity  Dz.  U.  z  2013r.  poz.  856 ze zm.)  i  po uzyskaniu  opinii  Komisji  Uzdrowiskowej  Rada
Miejska w Nałęczowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje  się  „Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nałęczów na rok 2015” stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty.

U z a s a d n i e n i e :

Zgodnie z zapisem art. 11a ust 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2013 r.
Dz. U. Nr 594 z późniejszymi zmianami) rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy
w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, w drodze uchwały uchwala program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Zgodnie z wymogami art. 11 a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt,  projekt  „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nałęczów na 2015 rok”, Burmistrz Nałęczowa
przekazał do zaopiniowania: 
1) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Puławach, 
2) organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającą na obszarze gminy, 
3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy, którzy zaakceptowali powyższy
program. 
W związku z powyższym Burmistrz Nałęczów przedkłada pod obrady Radzie Miejskiej w Nałęczowie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Nałęczów na 2015 rok”.
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Załącznik do uchwały Nr X/61/15 
Rady Miejskiej w Nałęczowie

z dnia 17.09.2015
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

 ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY NALĘCZÓW NA ROK 2015

Rozdział I
Postanowienia ogólne 

§ 1. Celami programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
zwanego dalej Programem, są:

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Nałęczów,
2) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nałęczów.

§ 2. Program realizowany jest przez Gminę Nałęczów we współpracy z lekarzami weterynarii oraz
organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, których statutowym celem jest ochrona
zwierząt. 

§ 3.  Koordynatorem programu jest  Burmistrz  Nałęczowa,  za  pośrednictwem Urzędu  Miejskiego
w Nałęczowie oraz Straży Miejskiej w Nałęczowie.

Rozdział II
Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 4. Zwierzęta bezdomne odłowione z terenu Gminy Nałęczów umieszczane będą w schronisku dla
zwierząt  w  Puławach,  ul.  Dęblińska  2,  24-100  Puławy  prowadzonym  przez  Zakład  Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach.  

Rozdział III
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami odbywać się będzie poprzez:

1) określenie, miejsc w których przebywają koty wolno żyjące,

2) dokarmianie kotów wolno żyjących,

3) zapewnienie  pomocy  weterynaryjnej  w  przypadku  nagłego  zachorowania  i  zdarzeń
powypadkowych. 

§ 6. Wyżej  wymienione  zadania  realizowane  będą  przez  powierzenie  ich  organizacjom
pozarządowym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, społecznym opiekunom
i lekarzom weterynarii wraz z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie.

§ 7. W uzasadnionych przypadkach finansowane będą usługi weterynaryjne polegające na sterylizacji,
kastracji lub eutanazji,  zadania te będą zlecane lekarzom weterynarii na podstawie jednorazowych
umów.
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Rozdział IV
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 8. Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Nałęczów odbywać się będzie na interwencje
zgłaszane do Urząd Miejskiego w Nałęczowie, Straży Miejskiej w Nałęczowie oraz Policji.

§ 9.  Odławianiem 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 opieką, której dotychczas pozostawały.

§ 10. Odławianie odbywa się w ramach podpisanej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział V
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

§ 11. Zabiegi  sterylizacji  albo  kastrację  zwierząt  przebywających  w  schronisku  dla  zwierząt
bezdomnych,  przeprowadzane  są  wyłącznie  przez  lekarza  weterynarii  na  zasadach  ustalonych
z podmiotem prowadzącym schronisko.

Rozdział VI
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 12. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się poprzez:

1) zamieszczenie informacji o możliwości adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Nałęczowie,

2) prowadzenie akcji adopcyjnych przez schronisko dla bezdomnych zwierząt, 

3) współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi,  których  statutowym  celem  działania  jest
ochrona zwierząt.    

§ 13.  W przypadku adopcji  bezdomnego  zwierzęcia  z  terenu  Gminy Nałęczów,  bez  konieczności
odłowienia go do schroniska, Gmina Nałęczów nowym właścicielom pokrywa koszty sterylizacji lub
kastracji zwierząt na następujących zasadach:   

1) osoba  zainteresowana  adopcją  bezdomnego  zwierzęcia,  zgłasza  się  do  Urzędu  Miejskiego
w Nałęczowie w celu podpisania umowy adopcyjnej, następnie zostaje skierowana do lecznicy
weterynaryjnej w celu przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji, 

2) wyżej  wymienione  zabiegi  przeprowadza  Gabinet  Weterynaryjny  lek.  wet.  Monika
Wilkoławska-Bober, ul. F. Nowickiego 2, 24-150 Nałęczów na podstawie podpisanej umowy. 

Rozdział VII
Usypianie ślepych miotów

§ 14. Gmina Nałęczów pokrywa koszty usypiania ślepych miotów psów oraz kotów z terenu gminy. 

1) W przypadku  bezdomnych zwierząt  zabieg  przeprowadzany jest  przez  lekarza  weterynarii
w schronisku dla bezdomnych zwierząt w ramach podpisanej umowy.
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2) Zabieg  usypiania  ślepych  miotów psów i  kotów będących  własnością  mieszkańca  Gminy
Nałęczów finansowane jest na następujących zasadach:

a) właściciel ślepego miotu kotów lub psów zgłasza się do Urzędu Miejskiego w Nałęczowie
w  celu  podpisania  oświadczenia  dotyczące  warunków  finansowania  następnie  zostaje
skierowany do lekarza weterynarii w celu przeprowadzenia zabiegu.

b)  wyżej  wymienione  zabiegi  przeprowadza  Gabinet  Weterynaryjny  lek.  wet.  Monika
Wilkoławska-Bober,  ul.  F.  Nowickiego  2,  24-150  Nałęczów  na  podstawie  podpisanej
umowy

c) finansowanie kosztów zabiegów usypiania ślepych miotów prowadzone będzie w ramach
środków finansowych przeznaczonych w niniejszym programie na ten cel.

Rozdział VIII
Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich

§ 15. Bezdomne  zwierzęta  gospodarskie  będą  umieszczone  w  gospodarstwie  rolnym  przy
ul. Kamieniak 23B, 24-150 Nałęczów, z którym Gmina Nałęczów podpisuje stosowną umowę. 

Rozdział IX
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt

§ 16. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt odbywa się w ramach:

1) podpisanej umowy z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt,  

2) w wyjątkowych sytuacjach jednorazowych zleceń lekarzom weterynarii. 

Rozdział X
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu i sposób ich

wydatkowania

§ 17. W budżecie Gminy Nałęczów na rok 2015r. zostały zabezpieczone środki finansowe w łącznej
wysokości 40.500,00 zł. w tym na:

1) usługi weterynaryjne i odławianie bezdomnych zwierząt – 39.500,00- zł.,

2) dokarmianie kotów wolno żyjących – 500,00 zł.,

3) czasowe utrzymanie zwierząt gospodarskich – 500,00 zł. 

§ 18. Środki  finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i  dostaw,  zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 
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