UCHWALA NR XXXIII/308/13
RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE
z dnia28 marca2013r
w sprawie okreSleniaprogramu opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomnoSci
nnierz4t na terenie miasta i gminy Jpdrzej6w.
gminnym(Dz.U.22001r.Nr
aft. l8 ust.2pkt l5 ustawyzdnia 8 marca1990r. o samorz4dzie
Na podstawie
142,poz.l59l z p62n.zm.tt),w zwi4zk]uz art. l la ust l, 2 usta$y z dnia 2l sierpnia1997r. o ochroniezwierz4t(
uchwalaco nastQpuje:
Dz.rJ.22003r.Nr 106,poz. 10022p62n.26.'?)
), ftadaMiejskaw JEdrzejowie
Rozdzial1.
POSTANOWIENIA OGoLNE
zwierzqt
$ l. Przyjmuje sig program opieki nad zwierzQtamibezdomnymioraz zapobieganiabezdomnoSci
na tereniemiastai gminy JQdrzej6w.
$ 2. Ilekroi w uchwalejestmowao:
1) urzEdzie,nalezyprzezto rozumiei Urz4d Miejski w Jqdrzejowie,
2) schronisku dla bezdomnych zwieft4g nalelry ptzez to
i PtactwaDomowegow tr-odzi,Kosodrzewiny56!ok.2,92-411 N'6d2,

rozumiei

Hotel

dla

Zwierz4l

3) ZakladzieUslug Komunalnych, nale|y przez lo tozumieeZaklad Uslug Komunalnych w Jgdrzejowie,ul.
21, 28-300Jpdrzej6w,
Reymonta
4) gospodarstwie rolnym zapewniaj4cym opiekq zwierzEtom gospodarskim, nale\
gospodarstwo
rolne w miejscowoSciBrus 43,

przez to rozumiei

5) zwierzQtachbezdornnych,nalezy pruez to rozumiei zwierzetadotnowe lub gospodarskie,kt6re uciekly,
zabl4kalysig lub zostaly porzuconeprzez czlowieka,a nie ma mo2liwoSciustaleniaich wlaScicielalub innej
osoby,pod ktdrej opiekqtrwaledot4dpozoslawaly,
6) zwierzQtachdomowych, nale2yprzez to rozumiei zwierzgtatradycyjnie przebywaj4cewraz z czlowiekiem
w jego domu lub w odpowiednim pomieszczeniu,utrzymywane przez czlowieka w charakterzejego
lowarzysza,
7) kotach wolno zyj4cych, naleLry przez to rozumiei koty urodzone lub zyj4ce na wolnosci (zyj4ce
w otoczeniuczlowiekaw staniedzikim),
8) programie, naleiry przez to rozumiei program opieki nad zwierzgtami bezdonnymi oraz zapobiegania
zwierzqtna tereniemiastai gminy Jqdrzej6ww 2013 roku.
bezdomnoSci
$ 3. Realizatoramiprogramus4:
NaczelnikaWydzialu Inwestycji iUtrzymania Infrastruktury
I) BurmistrzMiasta Jpdrzejowa,za poSrednictwem
Technicznej,
2) schroniskodla bezdomnychzwierz4l,
3) ZakladUslugKomunalnych.
Rozdzial2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
$ 4. l. Celem programujest zapobieganiebezdomnoScizwierzqt na terenie miasta i gminy Jgdrzej6woraz
bezdomnymi.
opiekanadzwierzqtami
2. ZadaniaptioryretoweProgramuto:
l) ograniczanie populacji bezdomnych zwierztl poprzez sterylizacjQ ikastracjQ zwierz4t domowych,
w s z c z e g o l n op
Ssc6i wi k o t 6 u .
2) zapewnienieopieki bezdomnymzwierzQtomz terenumiastaigminy JEdrzej6w,
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3) sprawowanieopieki nad kotami wolno zyj4cymi,w tym ich dokannianie,
4) poszukiwanienowychwlaScicielidla bezdomnychzwierz4t,
5) odlawianiebezdomnychzwierz4t,
6) zapewnieniecalodobowejopieki weterynaryjnejw przypadkachzdarzehd,rogowychz udzialemzwierzqt.
Rozdzial 3,
BEZDOMNYCH ZWIERZAT
POPULACJI
OGRANICZANIE
$ 5. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierzql poprzez sterylizacjQi kastracjp zwierz4t donowych,
zabieg6wsterylizacji
ps6w i kot6w, realizuje schroniskopoprzezobligaloryjneprzeprowadzanie
w szczeg6lnosci
istniejq
przeciwwskazania
do
i kastracji zwierz4t przyjetych do schroniska,z wyj4tkiem zwierz4t u kt6rych
wiek.
wykonaniatych zabieg6w,z uwagi na stanzdrowiai/lub
Rozdzial 4.
OPIEKA NAD ZWIERZ4TAMI
$ 6. Zapewnienieopieki bezdomnymzwierzQtomz terenumiastai gminy Jpdrzej6wrealizuj4:
do schroniska,
I ) schroniskopoprzezprzyjmowaniezwierz4tbezdomnychdostarczanych
rolnego,zapewniaj4cego
miejscedla zwierz4t
2) BurmistrzMiasta JQdrzejowapoprzezwskazaniegospodarstwa
gospodarskich.
$ 7. Sprawowanieopieki nad kotami wolno zyjqcyni, w tym ich dokarmianierealizuje Burmistrz Miasta
Jgdrzejowa,za podrednictwemNaczelnikaWydzialu Inwestycji iUtrzymania InfrastrukturyTechnicznej,poprzez
zakup iwydawanie karmy opiekunom (karmicielom)kot6w wolno zyjqcych. Opiekunarri (karmicielami)kot6w
wolno zyj4cychs4 pracownicyZakladuUslug Komunalnychoraz*yznaczoneosobyz organizacjispolecznych.
$ 8. Poszukiwanienowych wlaScicieli dla bezdomnychzwieruTtreali^)je schronisko poprzezprowadzenie
do pozyskiwanianowych wlaScicielii oddawaniado adopcji bezdomnychzwierzEtosobom
dzialahzmierzaj4cych
i zdolnym zapewni6im nalezytewarunki bytowania.
zainteresowanym
$ 9, OdlawianiebezdomnychzwierzEtz terenu miasta i gminy Jgdrzej6wrealizuje sig stalepoprzez Zaklad
Uslug Komunalnych.Bezdomne zwierzgtadomowe s4 przewozonedo schroniska,a w przypadku zwierz4t
rannychr6wnie2 do zakladu leczniczego,z kt6rym umowp podpisalBurmistrz Miasta Jgdrzejowa.Bezdomne
rolnego,o kt6rym mowa w $ 2 ust.4 programu.
gospodarskieprzewozones4do gospodarstwa
zwierzQta
$ 10.Zapewnieniecalodobowejopieki weterynaryjnejw przypadkachzdarzefrdrogowychz udzialemzwierz4t,
poprzezzawarcieumowy z zaklademleczniczym dla zwierzqtw zakresie
realizujeBurmistrzMiasta JQdrzejowa.
opieki weterynaryjnej,udzielanej zwierzgtom bezdomnyrnikotom wolno zyj4cym z terenu miasta igminy
Jqdrzej6w.
$ I l. UsypianieSlepychmiot6w zwienqt, zgodniezart. lla ust. 2 pkt 6 ustauryo ochroniezwierzqtz dnia 21
sierpnia1997rokurealizujq:
poprzezzawarcieumo*y z zaldademleczniczymdla zwierzqt,
l) BurmistrzMiastaJQdrzejowa
2) schroniskodla bezdomnychzwierzqt popnez lekalzaweterynadi.
Rozdzial 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU
g 12. Srodki finansowena realizacjpzadai wynikaj4cychz programu zabezpieczores4 w bud2ecie Miasta
w wysokoSci100000,00zl.
i GminyJqdrzej6w
uslug.
$ 13. SrodkifinansowewydatkowanebQd4poprzezrozliczaniefaktur i rachunkdwza Swiadczenie
Rozdzial6.
POSTANOWIENIA KONCOWE
$ l,l. Wykonanieuchwalypowierzasig BurmistrzowiMiastaJpdrzejowa.
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14 dni od dnia ogloszeniaw DziennikuUrzgdowymWojew6dztwa
po
$ 15.Uchwalawchodziw zycie uptywie
Swiptokrzyskiego.

PrzewodniczqcyRady
Miejskiej w JEdrzejowie

mgr Pawel

szkiewicz

r)Zmiany tekstujednolitegowymienionej ustaly zostalyogloszonew Dz. tJ. 22002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113,poz. 984,Nr 153,poz. 1271i Nr 214, poz. 1806,22003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z2OO4t. Nr 102,poz.
1055iNr 116,poz. 12O3,z2005 r.Nr 172,poz. l44l iNr175,poz 1457,22006r'Nr 17, poz. 128,Nr l8'1,poz.1337'
z 2 0 0 7 r . N r 4 8 , p o z . 3 2 7 , N r l 3 8 , p o z . 9 7 4 i N r l 7 3 , p o z1.2 1 8 , 2 2 0 0r8. N r i 8 0 , p o z .1 l l l , N r 2 2 3 , p o z . 1 4 5 8 , 2 2 0 0 9 r . N r
52, poz. 42O,Nr 157,poz. ]'241, z2}l0 r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 201I r. Nr I 17, poz.
679orazNr 134,poL.777iNr 21, poz. 113orazNr 149,poz.887'
,) Zmiany tekstujednolitegowymienionejustawy zostalyogloszonew Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr
96, po2.959,2 2005 r. Nr 33, poz- 289 iNr 175,poz. 1462,2006 r. Nr 249, poz. 1830,22008 r. Nr 199, poz. 1227oraz
z 2009r. Nr 18,poz.97,Nr 79, poz.668 i Nr 92,poz.753,z 2010r. Nr 47,poa 278,22011r' Nr 230,poz.1373'
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Uzasadnienie
W zwi4zku z nowelizacjqusta$T o ochronie zwierz{. z dnia 2l sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106'
poz. l00i z p6in. zm.) zmieniony zostal art. lla, kt6ry. zobowi4zujeRadg Gminy do okreSlaniaw drodze
uchwaly, corocznie do dnia 31 marca, progmmu opieki nad zwierzQtamibezdomnymi oraz zapobiegania
zwierz4t.
bezdomnoSci
W zwi4zkuz powyzszymprzygotowanyzostalprogramopieki nadzwierzgtami
bezdomno6cizwierz4tna tereniemiastai gminy Jqdrzej6ww 2013 roku.
bezdomnymioraz zapobiegania
Obejmujeon swoim zakresemrealizacjQtakich zadafijak:
1) zapewnieniebezdomnymzwierzQtommiejscaw schroniskudla zwierz4t,
2) opiekpnadwolno iryjqcymikotami,w tym ich dokarmianie,
3) odlawianiebezdomnychzwierzqt,
dla zwierz4t,
4) obligatoryjnqsterylizacjgalbo kastracjezwierzqtw schroniskach
5) poszukiwaniewla6cicielidla bezdomnychzwierz4t,
6) usypianieSlepychmiot6w,
rolnegow celu zapewnieniamiejscadla zwierz4t
7) wskazaniegospodarstwa
gospodarskich,
8) zapewnieniecalodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkachzdarzeridrogowych z ldzialem zwierzql
zadariorazwysokoS6
Ponadtow programiewskazanorealizator6wposzczeg6lnych
na ten cel.
Srodk6wfinansowychplanowanychzabezpieczonych
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