UCHWAŁA NR V/16/15
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Leżajska w 2015 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm.)
Rada Miejska w Leżajsku uchwala:
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leżajska na rok
2015
Cele i zadania programu
§ 1. Celem niniejszego programu jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli,
2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację psów i kotów a także usypianie ślepych miotów,
3) edukacja mieszkańców na temat konieczności humanitarnego traktowania zwierząt,
4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta.
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o :
1) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod opieką, której trwale
dotąd pozostawały,
2) kotach wolno żyjących – rozumie się przez to koty domowe (Felis catus) urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim),
3) wyłapywaniu – rozumie się przez to działanie polegające na schwytaniu zwierzęcia prowadzone przez uprawniony do tego
podmiot, łącznie z przewiezieniem do miejsca przetrzymywania.
Realizacja założonych celów
§ 3. Realizacja programu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętam i polega na:
1) stałym wyłapywaniu bezdomnych psów z urzędu lub na zgłoszenie interwencyjne, przez podmiot uprawiony do takich zadań
przy użyciu sprzętu specjalistycznego a w nagłych przypadkach, gdy zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych
zwierząt miejsce zdarzenia z udziałem zwierząt zabezpiecza Straż Miejska,
2) przewożeniu odłowionych zwierząt do przychodni weterynaryjnej, z którą Urząd Miejski zawarł umowę w celu
przeprowadzenia podstawowych badań i zabiegów lekarskich oraz sprawowaniu opieki nad nimi do czasu przekazania do
adopcji lub do schroniska,
3) poszukiwanie dotychczasowych właścicieli psów, a w przypadku ich ustalenia wydanie wyłapanego zwierzęcia właścicielowi
lub opiekunowi, co nastąpi po zwrocie przez tę osobę kosztów odłowienia, transportu oraz kosztów utrzymania i opieki
weterynaryjnej,
4) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt znalezionych na terenie miasta Leżajska poprzez umieszczanie informacji
na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
5) w przypadku nie znalezienia opiekuna zastępczego, psy umieszczane będą w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Orzechowcach.
§ 4. 1. Koty wolno żyjące są elementem ekosystemu miejskiego. Ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni. 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 polega na ustaleniu miejsc ich bytowania oraz w razie
potrzeby ich dokarmianiu a także sterylizacji i kastracji.

§ 5. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych lub odebranych właścicielowi na podstawie odrębnych przepisów zwierząt
gospodarskich, gmina Miasto Leżajsk wskazuje gospodarstwo rolne położone Leżajsku przy ul. Podolszyny 104.
§ 6. Stałym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu miasta Leżajska w 2015 roku, opieką nad odłowionymi zwierzętami
do czasu przekazania do adopcji lub do schroniska oraz opieką weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt na podstawie zawartej umowy prowadzi Przychodnia Weterynaryjna z siedzibą w Wierzawicach 869, której zakres usług
obejmuje:
1) wyłapanie bezpańskiego zwierzęcia i badanie ogólnego stanu jego zdrowia,
2) sprawowanie opieki nad odłowionym zwierzęciem do czasu przekazania do adopcji lub do schroniska,
3) wyjazdy do wypadków w których poszkodowane są zwierzęta i ich leczenie,
4) opiekę nad zwierzętami poddanymi kwarantannie,
5) szczepienie przeciwko wściekliźnie,
6) sterylizację lub kastrację psów i kotów,
7) usypianie ślepych miotów,
8) poszukiwanie opiekunów zastępczych dla odłowionych zwierząt,
9) w przypadku nie znalezienia opiekuna zastępczego przekazanie zwierzęcia do schroniska dla zwierząt po uprzednim
uzgodnieniu,
10) udział w akcjach związanych z potencjalnym zagrożeniem stwarzanym przez zwierzęta na terenie miasta,
11) inne działania, które okażą się niezbędne w ramach realizacji niniejszego programu.
Działania edukacyjne
§ 7. Zapobieganie bezdomności zwierząt realizowane jest przez prowadzenie działań edukacyjnych 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.
Źródła finansowania realizacji programu
§ 8. 1. Program realizowany jest ze środków finansowych przypadających na ten cel w budżecie miasta na 2015 rok
w wysokości 7000 zł.
2. Środki te wydatkowane będą w zależności od zaistniałych potrzeb na:
1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dalsze postępowanie z nimi,
2) opiekę weterynaryjną,
3) sterylizację, kastrację i usypianie ślepych miotów,
4) dokarmianie,
5) odbiór i utylizację padłych bezdomnych zwierząt
6) działalność edukacyjną.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Jarosz

