UCHWAŁA NR LI/423/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba
w 2022 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz.U. z 2022 r. poz. 572), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu,
zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich oraz organizacji społecznych, których statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Nowa Dęba, Rada Miejska
w Nowej Dębie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2022 roku, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Damian Diektiarenko
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Załącznik do uchwały
Nr LI/423/2022 Rady Miejskiej
w Nowej Dębie z dnia 30 marca 2022 r

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2022 roku

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Nowa Dęba obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
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.
ROZDZIAŁ 2
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 2.
W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym pochodzącym z terenu Miasta
i Gminy Nowa Dęba zapewnia się miejsce w Schronisku Dla Zwierząt Sigiełki 59, 37-418 Krzeszów.
§ 3.
W przypadku braku miejsca w schronisku dla zwierząt, bezdomne zwierzęta powinny być objęte
opieką poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki
weterynaryjnej na zasadach określonych w zawartych umowach i umieszczone w miejscu
przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska, do momentu
przekazania ich do schroniska lub do adopcji.
§ 4.
Dopuszcza się możliwość współpracy z innymi schroniskami, fundacjami lub organizacjami
społecznymi, z którymi gmina Nowa Dęba nie ma podpisanej umowy, a których statutowym celem
działania jest zajmowanie się zwierzętami bezdomnymi.
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ROZDZIAŁ 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 5.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba obejmuje:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
4) ograniczanie rozrostu populacji poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt;
5) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom;
6) współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt.
§ 6.
1. Udzielanie pomocy wolno żyjącym kotom odbywa się w miejscu ich bytowania, zaś leczenie
prowadzone jest przez lekarza weterynarii na podstawie skierowania wystawionego przez
Gminę, z którym gmina Nowa Dęba nie ma podpisanej umowy, a który nie odmówi współpracy
w tym zakresie.
2. Po zakończeniu leczenia wolno żyjące koty umieszczane są w miejscu, z którego zostały
odłowione.
ROZDZIAŁ 4
Odławianie bezdomnych zwierząt

1.

2.
3.
4.

5.
6.

§ 7.
Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod
której opieką trwale dotąd pozostawały.
Odławianie zwierząt ma charakter stały i prowadzone jest przez pracownika Urzędu Miasta
i Gminy w Nowej Dębie.
Zgłoszenia od mieszkańców Gminy, organizacji społecznych i innych służb porządkowych
o bezdomnych zwierzętach przyjmuje pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie.
Odłowione przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy zwierzęta poddawane są oględzinom lekarza
weterynarii, który zapewnia zwierzętom opiekę weterynaryjną i który na tej podstawie podejmuje
decyzję o dalszym postępowaniu (przekazaniu zwierząt do schroniska lub miejsca
przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska).
Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa
rolnego.
Transport zwierząt powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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ROZDZIAŁ 5
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§ 8.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt odbywać się będzie po przekazaniu ich do
schroniska dla zwierząt lub w przypadku adopcji zwierząt przed przekazaniem do schroniska,
w gabinecie weterynaryjnym.
§ 9.
Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być wykonywane w schronisku lub przez lekarza weterynarii
na podstawie skierowania wystawionego przez Gminę.
§ 10.
Zabiegom, o których mowa w § 7 nie podlegają:
1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku lub miejscu przetrzymywania
wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska, z uwagi na możliwość zgłoszenia się
właściciela lub opiekuna,
2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan
zdrowia i/lub wiek.
§ 11.
W przypadku wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji w gabinecie weterynaryjnym, Gmina
będzie wydawała skierowanie na te zabiegi do czasu wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.
§ 12.
Dopuszcza się możliwość współpracy z lekarzem weterynarii, z którym gmina Nowa Dęba nie ma
podpisanej umowy, a który nie odmówi współpracy w ww. zakresie.
ROZDZIAŁ 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 13.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) promocję adopcji zwierząt bezdomnych oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania
nowych właścicieli poprzez m.in. umieszczanie odpowiednich ogłoszeń o możliwości adopcji
zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz na stronie internetowej
Gminy, www.nowadeba.pl ,
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt.
ROZDZIAŁ 7
Usypianie ślepych miotów
§ 14.
1. Zabiegi usypiania ślepych miotów (do 48 godzin po porodzie), wykonuje lekarz weterynarii lub
schronisko na podstawie skierowania wystawionego przez Gminę.
2. Usypianie ślepych miotów dotyczy również wolno żyjących kotów na zasadach określonych
w ust.1.
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ROZDZIAŁ 8
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 15.
Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały
będą przekazywane do gospodarstwa rolnego w Cyganach, z którym Gmina zawarła stosowne
porozumienie, w celu zapewnienia właściwej opieki zgodnie z art. 12 ust.1 i 2 ustawy o ochronie
zwierząt.
ROZDZIAŁ 9
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 16.
1. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
domowych, gospodarskich oraz zwierząt wolno żyjących (dzikich) na terenie Miasta i Gminy
Nowa Dęba realizowana jest przez lekarza weterynarii, z którym Gmina zwarła umowę na
świadczenie usług w tym zakresie.
2. Opieka, o której mowa w § 16 ust.1 będzie prowadzona w zakresie:
1) oceny stanu zdrowia na miejscu zdarzenia wraz z dojazdem na miejsce zdarzenia,
2) podjęcia decyzji o celowości i konieczności leczenia,
3) w przypadku konieczności uśpienia, w celu zakończenia cierpień zwierzęcia,
4) zapewnienia podstawowej opieki weterynaryjnej wraz z dojazdem, obejmującej leczenie
w miejscu przebywania zwierzęcia oraz niezbędne zabiegi.
ROZDZIAŁ 10
Finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba
§ 17.
1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy
Nowa Dęba zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2022 rok w kwocie 51 000 zł.
2. Środki o których mowa w ust. 1, będą wydatkowane w następujący sposób:
1) sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt i kotów wolno żyjących – 8 000 zł,
2) usypianie ślepych miotów – 500 zł,
3) dokarmianie kotów wolno żyjących – 1500 zł,
4) zapewnienie opieki, o której mowa w § 15 i 16 – 6 000 zł,
5) zapewnienie opieki w schronisku oraz miejscu przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem do schroniska, w tym zatrudnienie pracownika – 30 000 zł,
6) szczepienia ochronne i inne zabiegi – 5 000 zł.
3. Zaplanowane środki finansowe na realizację „Programu” mogą ulec przesunięciom.
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4. Niniejsze środki finansowe wydatkowane będą zgodnie z:
1) przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) zasadami udzielania dotacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
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