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Poz. 2152
UCHWAŁA NR XIV/99/2020
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Ulanów w 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.
poz. 713 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r. poz. 122 ze
zm.) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz zarządców obwodów łowieckich działających
na obszarze Gminy i Miasta Ulanów, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy i Miasta Ulanów w 2020 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ulanowie
mgr Wacław Piędel
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Załącznik do uchwały Nr XIV/99/2020
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Rozdział 1.
§ 1. 1. Celem Programu jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie ich bezdomności;
2) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy i Miasta;
3) zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom gospodarskim i wolno żyjącym;
4) edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli
wobec zwierząt domowych.
2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska dla zwierząt;
5) sterylizację lub kastrację zwierząt w Gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub
innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają;
6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
7) usypianie ślepych miotów;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
9) zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę oraz inne choroby odzwierzęce;
10) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Rozdział 2.
§ 2. 1. Opieka nad bezdomnymi psami polegać będzie na:
1) odławianiu psów bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Ulanów, przewiezieniu ich do schroniska dla
zwierząt znajdującego się w Sigiełkach 59, Gmina Krzeszów, prowadzonego przez Lekarza Weterynarii
Pana Jerzego Sulikowskiego i przetrzymywanie ich do czasu znalezienia nowego właściciela;
2) poddaniu psa diagnozie weterynaryjnej w celu ewentualnego leczenia, adopcji bądź uśpienia przez lekarza
weterynarii;
3) poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli psów;
4) poszukiwaniu nowych właścicieli przez lekarza weterynarii dla wyleczonych psów, jeżeli w ciągu 14 dni
nie pojawi się właściciel psa celem jego odebrania;
5) usypianiu ślepych miotów przez lekarza weterynarii;
6) udzielaniu całodobowej pomocy weterynaryjnej potrąconym, rannym zwierzętom w przypadkach zdarzeń
drogowych na drogach publicznych;
7) w przypadku pogryzienia człowieka, odłowienie psa i poddanie go okresowej kwarantannie tj. 15 dni
(dotyczy psa bezdomnego);
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Zadania wyszczególnione w § 2 ust. 1 pkt 1-7 realizowane będą przez Lekarza Weterynarii, Pana
Jerzego Sulikowskiego, prowadzącego gabinet weterynaryjny w Nowej Sarzynie, z którym Gmina
i Miasto Ulanów podpisała stosowną umowę.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie polegała na:
1) odławianiu bezdomnych kotów i poddawaniu ich sterylizacji lub kastracji przez lekarza weterynarii,
w przypadku każdorazowego zgłoszenia;
2) wypuszczaniu kotów po zabiegu w miejscu ich odłowienia;
3) dokarmianiu kotów w miejscach ich przebywania;
4) zabezpieczeniu przez Gminę 100% kosztów zabiegu należnych lekarzowi weterynarii na podstawie
wystawionego rachunku.
5) Obowiązki związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami sprawowane będą przez pracowników Urzędu
Gminy i Miasta w Ulanowie oraz wolontariuszy
3. Działania podejmowane wobec zwierząt chorych i ślepych miotów:
1) uśpieniu podlegają tylko zwierzęta nieuleczalnie chore, bezdomne niekwalifikujące się do leczenia oraz
ślepe mioty (dotyczy psów i kotów);
2) decyzję o uśpieniu podejmie lekarz weterynarii;
3) Gmina w 100% pokrywa koszty uśpienia chorych bezdomnych psów i kotów oraz ślepych miotów;
4) zabiegi uśpienia stosuje się wyłącznie wobec zwierząt bezdomnych.
4. Wobec zwierząt gospodarskich nieposiadających właścicieli lub żyjących w niehumanitarnych
warunkach będą podejmowane następujące czynności:
1) umieszczenie zwierzęcia w gospodarstwie rolnym położonym w Dąbrówce 52, 37-410 Ulanów na
podstawie zapisów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Ulanów a właścicielem
gospodarstwa rolnego
2) poddanie zwierzęcia obserwacji (diagnozie) weterynaryjnej;
3) poszukiwanie właściciela zwierzęcia we współpracy z Komendą Powiatową Policji oraz Inspekcją
Weterynaryjną.
Rozdział 3.
§ 3. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt będzie realizowane poprzez:
1) zamieszczanie informacji o zaginionych psach na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie,
na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz na tablicach poszczególnych sołectw;
2) edukację mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli
wobec zwierząt domowych, szczególnie w środowisku wiejskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej, zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji;
3) współpracę Gminy i Miasta Ulanów z Komendą Powiatową Policji oraz Inspekcją Weterynaryjną poprzez
konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych;
4) prowadzenie w placówkach oświatowych edukacji dzieci i młodzieży na temat praw i obowiązków
wynikających z tytułu posiadania zwierząt;
5) współpracę ze stowarzyszeniem, organizacją pozarządową, której statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt;
Rozdział 4.
§ 4. Finansowanie Programu
Kwota na realizację zadań wynikających z programu została zabezpieczona w budżecie Gminy i Miasta
Ulanów i wynosi 11.500 zł. z przeznaczeniem na:
1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizację lub kastrację kotów - 250 zł.;
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2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych - 3.000 zł.;
3) wyłapywanie, transport i zabezpieczenie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 7.500 zł.;
4) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim - 250 zł.;
5) pozostałe zadania realizowane w ramach programu – 500 zł.
Rozdział 5.
§ 5. 1. Koordynatorem działań Gminnego Programu dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest
pracownik na stanowisku do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta
w Ulanowie.
2. Realizacja założeń Programu wymaga współpracy Gminy i Miasta Ulanów z Inspekcją Weterynaryjną,
Lekarzem Weterynarii, Komendą Powiatową Policji oraz osobami posiadającymi uprawnienia do odławiania
i transportu bezdomnych zwierząt.
3. Bezdomne zwierzęta należy zgłaszać w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie, (nr tel. 15 8763 041)
w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 730 do 1530 oraz całą dobę w Komendzie Powiatowej Policji
(nr tel. 15 8775310).

