projekt

Uchwała Nr ……./2020
Rady Miasta Krasnystaw
Z dnia ……… 2020r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2020 roku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U.z 2019r., poz.506 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Powiatowego
Lekarza Weterynarii oraz organizacji społecznych , których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, Rada Miasta Krasnystaw uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt z terenu Miasta Krasnystaw w 2020 roku.
§2
Ilekroć w uchwale mowa o:
1) Mieście- należy przez to rozumieć Miasto Krasnystaw;
2) Schronisku- należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór,
21-100 Lubartów;
3) placówkach weterynaryjnych należy przez to rozumieć:
a) Przychodnię
Weterynaryjną
,,Hicavet”
Hubert
Krawczyk,
Niemienice
72, 22-300 Krasnystaw,
b) Przychodnię Weterynaryjną ,,Eskulap”s.c., Dorota Mazur-Proskura, Michał Pucek,
Krzysztof Fidecki, ul. Piłsudskiego 60 A, 22-300 Krasnystaw,
c) Przychodnię
Weterynaryjną
,,Advet”
Agnieszka
Cichosz
ul.
Okrzei
82, 22-300 Krasnystaw,
d) Gabinet Weterynaryjny Agnieszka Błaszczak ul. Sobieskiego 19A, 22-300 Krasnystaw,
4) gospodarstwie rolnym- należy przez to rozumieć Ośrodek Jeździecki ,,Pasja” Monika
Smalira ul. Okrzei 15, 22-300 Krasnystaw;
5) organizacji społecznej -należy rozumieć organizację pozarządową, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt;
6) programie -należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu miasta Krasnystaw w 2020 roku
Rozdział 2
Wykonawcy oraz cel programu
§3
Realizatorami Programu są:
1) straż miejska;
2) schronisko;
3) placówki weterynaryjne;
4) organizacje społeczne.

§4
Celem Programu jest:
1) opieka nad bezdomnymi zwierzętami;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt;
3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;
5) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz zwierzętom.
Rozdział 3
Opieka nad zwierzętami
§5
1. Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku.
2. Schronisko, przyjmuje bezdomne zwierzęta z terenu miasta i zapewnia im opiekę.
3. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami określa umowa zawarta
ze schroniskiem.
§6
1. Miasto sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami przy współpracy z organizacjami
społecznymi.
2. Opieka o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) dokarmianie, sterylizację lub kastrację,
2) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom w placówkach weterynaryjnych.
§7
1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie miasta prowadzi schronisko
jako działanie stałe.
2. Odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne, po przyjęciu zgłoszenia oraz sprawdzeniu jego
zasadności przez straż miejską.
3. Odławianiu interwencyjnemu podlegają bezdomne zwierzęta powodujące zagrożenie
bezpieczeństwa, wskazane przez straż miejską.
§8
1. Schronisko realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt.
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza
weterynarii.
3. Zabiegom o których mowa w pkt 1, nie podlegają;
1) zwierzęta w okresie 14 dni od daty umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość
zgłoszenia się właściciela lub opiekuna,
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z uwagi
na stan zdrowia lub wiek.
§9
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi schronisko, organizacje
społeczne przy współpracy z placówkami weterynaryjnymi oraz strażą miejską poprzez:
1) zamieszczanie na stronie internetowej aktualnych informacji dotyczących zwierząt
przeznaczonych do adopcji wraz ze zdjęciami,

2) prowadzenie akcji reklamujących zwierzęta w przeglądarkach internetowych
oraz w innych miejscach,
3) organizowanie akcji adopcyjnych.
2. Zwierzęta bezdomne po odbyciu 14-dniowej kwarantanny mogą podlegać adopcji po
przeprowadzeniu niezbędnych zabiegów weterynaryjnych.
§10
Usypianie ślepych miotów przez lekarza weterynarii następuje poprzez:
1) usypianie ślepych miotów w schronisku;
2) usypianie ślepych miotów w placówkach weterynaryjnych.
§11
1. Miejsce dla zwierząt gospodarskich z terenu miasta zapewnia gospodarstwo rolne
wskazane w §2 pkt 4 uchwały.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta
pomiędzy miastem, a właścicielem gospodarstwa rolnego.
§12
Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt zapewniają placówki weterynaryjne wskazane w §2 pkt 3 uchwały, na podstawie
zawartych umów.
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Rozdział 4
Plan znakowania zwierząt
§13
Wprowadza się na terenie Miasta Plan znakowania zwierząt poprzez wszczepienie
pod skórę elektronicznego procesora.
Plan znakowania obejmuje:
1) dobrowolne znakowanie psów należących do mieszkańców miasta;
2) znakowanie psów przeznaczonych do adopcji.
Znakowanie zwierząt realizują placówki weterynaryjne.
Rejestracja i oznakowanie psa następuje na wniosek osoby zamieszkującej na terenie
miasta.
Rejestr wniosków, o których mowa w ust. 4, oraz kwalifikację psów do znakowania
prowadzi straż miejska.
Rozdział 5
Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt
§14
Wprowadza się plan sterylizacji lub kastracji zwierząt na terenie miasta.
Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt obejmuje:
1) sterylizację lub kastrację zwierząt przeznaczonych do adopcji;
2) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów.
Zabiegi sterylizacji lub kastracji realizują placówki weterynaryjne.
Sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów następuje po złożeniu wniosku do Urzędu
Miasta przez organizację społeczną.
Rejestr wniosków, o których mowa w ust. 4 prowadzi straż miejska.

Rozdział 6
Finansowanie programu
§15
1. Na realizację Programu w 2020 roku przeznacza się kwotę -53 000 zł.
2. Środki finansowe wymienione w ust. 1 przeznacza się na:
1) odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im miejsca w schronisku-20.000 zł;
2) usługi weterynaryjne, w tym związane z całodobową opieką nad zwierzętami
bezdomnymi, dokarmianie wolno żyjących kotów, pobyt zwierząt gospodarskich
w gospodarstwie rolnym, znakowanie psów–33 000 zł.
§1
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu
§17
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Janusz Rzepka

