UCHWAŁA NR XVI/173/2016
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasta Dębica w 2016 roku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miasta Dębica w 2016 roku, jako wyraz polityki Gminy Miasta Dębica wobec problemu
bezdomności zwierząt.
2. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami
przebywającymi w granicach administracyjnych Gminy Miasta Dębica.
§ 2. Do zadań niniejszego programu należy:
1) Zapobieganie bezdomności zwierząt,
2) Opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) Odławianie bezdomnych zwierząt,
4) Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów,
5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) Usypianie ślepych miotów,
7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
§ 3. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej
współpracy:
1) Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dębicy;
2) Przytulisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o., z którym Gmina
Miasta Dębica zawarła stosowną umowę;
3) Zakład
leczniczy
dla
zwierząt
pn.:
Spółka
Usług
Weterynaryjnych
ul. Wielopolska 11, 39 – 200 Dębica, z którym Gmina Miasta Dębica zawarła stosowną umowę;

SUVET,

4) Organizacje społeczne, których statusowym celem działania jest ochrona zwierząt.
5) Straż Miejska.
§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Dębica realizowane jest poprzez:
1) Odławianie z terenu Gminy Miasta Dębica bezdomnych zwierząt , to jest takich, które uciekły, zbłąkały się lub
zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innych osób, pod których opieką zwierzęta
dotychczas przebywały;
2) Umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy Miasta Dębica zwierząt, które w wyniku wypadków
losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;
3) Zapewnienie opieki lekarsko – weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom zabranym z terenu
Gminy Miasta Dębica oraz zwierzętom, które utraciły właściciela;
4) Podjęcie działań, celem odszukania poprzednich właścicieli lub poszukania nowych właścicieli dla zwierząt
bezdomnych, przebywających tymczasowo pod opieką Gminy Miasta Dębica;
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5) Udzielenie całodobowej pomocy weterynaryjnej bezdomnym, rannym zwierzętom, będących po kolizjach
drogowych i innych, u których wymagana jest interwencja weterynaryjna i transport do lekarza weterynarii;
6) Czasowe przetrzymywanie zwierząt z terenu gminy do chwili odnalezienia dotychczasowego właściciela lub
do czasu oddania zwierzęcia do adopcji („tymczasowe przytulisko dla bezdomnych zwierząt”);
7) Współpracę z osobami fizycznymi, które zadeklarowały chęć adopcji bezdomnego zwierzęcia, poprzez
pokrycie kosztów sterylizacji albo kastracji zwierząt.
2. Umieszczenie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w „tymczasowym przytulisku dla bezdomnych zwierząt”
w Dębicy przy ul. Ratuszowej, prowadzonym przez Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o., obejmuje:
1) Zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej, podstawowych, niezbędnych warunków socjalno – bytowych
przetrzymywanym zwierzętom w przytulisku;
2) Wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt;
3) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomny zwierząt oraz przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom
zdolnym zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki utrzymania;
4) Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, dla których brak jest możliwości zapewnienia właścicieli,
przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.
§ 5. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez:
1) Wykonanie sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów, pochodzących z terenu Gminy Miasta Dębica
2) Współpracę ze Społecznymi Opiekunami Kotów Wolno Żyjących w zakresie przeciwdziałania bezdomności;
3) Zakup i wydawanie karmy Społecznym Opiekunom Kotów Wolno Żyjących.
2. Osoba pełniąca funkcję Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących zobowiązana jest złożyć deklarację
do Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dębicy lub winna mieć zawarte porozumienie z Gminą
Miasta Dębica.
3. Osoba lub jednostka chcąca uzyskać skierowanie na zabieg sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów lub
uśpienia ślepych miotów obowiązana jest uzyskać skierowanie z Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu
Miejskiego w Dębicy.
§ 6. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wyznacza się miejsce ich pobytu na terenie
gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego w mieście Dębica przy ulicy Świętosława 111.
§ 7. Na realizację Programu na rok 2016 planuje się kwotę 99 700,00 zł przeznaczoną na:
1) Dostawę karmy dla bezdomnych i wolno żyjących kotów, powierzone firmie Barracuda Cezary Blat., ul.
Księdza Nosala 10, 39-200 Dębica; w budżecie na realizację zadania zaplanowano kwotę 9 600,00 zł;
2) Obsługę weterynaryjną przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Dębicy oraz zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, powierzone Spółce Usług
Weterynaryjnych SUVET, ul. Wielopolska 11, 39 – 200 Dębica; w budżecie na realizację zadania zaplanowano
kwotę 31 400,00 zł ;
3) Usługi polegające na utrzymaniu „tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt” wraz z wyłapywanie
bezdomnych psów i kotów w Dębicy, powierzone Zakładowi Usług Miejskich Sp. z o. o., ul. Ratuszowa 12, 39
– 200 Dębica; w budżecie na realizację zadania zaplanowano kwotę 58 700,00 zł ;
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy
Szczepan Mroczek
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