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UCHWAŁA NR XVI/137/2016
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 21 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Jordanowa w 2016 roku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z
2013 r. poz.856, z późn. zm.) Rada Miasta Jordanowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Jordanowa" w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Krystyna Firek
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/137/2016
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 21 marca 2016 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W JORDANOWIENA ROK 2016
Wprowadzenie
§ 1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w Jordanowie, zwany w dalszej części "Programem" jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt.
2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 2016
w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek.
3. W Programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.856 z późn. zm.).
4. Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych,
a w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także zapewnienia opieki kotom wolno
żyjącym.
Cele Programu
§ 2. 1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 17 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
4. Edukacja mieszkańców Miasta Jordanowa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji i kastracji psów i kotów, adopcji
zwierząt domowych, zakazu handlu zwierzętami domowymi.
Zadania w ramach Programu
§ 3. W ramach Programu Miasto Jordanów realizuje następujące zadania:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym;
10) udostępnianie zdjęć na stronie internetowej Miasta Jordanowa bezdomnych zwierząt odłowionych na
terenie miasta, z przeznaczeniem do adopcji.
11) pomoc osobom fizycznym będącym w trudnej sytuacji finansowej posiadającym psy lub koty poprzez
refundowanie kastracji, szczepień, zakup karmy.
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Wykonawcy Programu
§ 4. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:
1) Urząd Miasta Jordanowa w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu poprzez:
a) Referat Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Jordanowa,
b) Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 101, zwane w dalszej części
"Schroniskiem".
2) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt, przez współpracę z organami wymienionymi w ust. 1, w zakresie zadań wymienionych
w § 3 pkt. 2,5,9.
3) Gabinet weterynaryjny – w zakresie udzielania pomocy zwierzętom, które ucierpiały w zdarzeniach
drogowych.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 5. 1. Schronisko przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu wyznaczonego
administracyjnymi granicami miasta Jordanowa.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Regulamin Schroniska dla
zwierząt w Nowym Targu.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§ 6. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Miasta
Jordanowa realizuje Urząd Miasta, poprzez:
1) zapewnienie kotom z terenu Miasta niezdolnym do samodzielnego bytowania opieki w tym, ich
całorocznego dokarmiania,
2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale wyznaczonego przedstawiciela
Urzędu poprzez zakup karmy i wykładanie jej w miejscach bytowania kotów wolno żyjących,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi poprzez stwarzanie warunków bytowania
w miejscach ich dotychczasowego schronienia,
4) organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne obejmujące opiekę nad zwierzętami wolno
żyjącymi.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) zapewnienie dokarmiania przy udziale wyznaczonego pracownika Urzędu Miasta, społecznych opiekunów
kotów wolno żyjących;
2) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów;
3) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 7. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę dotąd pozostawało.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta Jordanowa podlegają
stałemu odławianiu – zgłoszenia od mieszkańców Miasta o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Referat
Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego.
3. Pracownik Referatu po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności informuje Schronisko
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o konieczności odłowienia zwierzęcia.
4. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie
będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
5. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.
6. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska.
7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego w §
11 .
8. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom:
1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii;
2) pomocy lekarsko – weterynaryjnej;
3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę;
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku
§ 8. 1. Miasto realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku zgodnie
z Regulaminem Schroniska dla zwierząt w Nowym Targu.
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:
a) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się
właściciela lub opiekuna;
b) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 9. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez Schronisko oraz Urząd
Miasta poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, prowadzenie galerii
zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Urzędu Miasta, organizację imprez promujących
adopcję zwierząt oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych opiekunów
z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt.
2. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu kwarantanny
i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych zgodnie z Regulaminem Schroniska.
3. Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości
z adresem zameldowania, po podpisaniu umowy adopcyjnej.
Usypianie ślepych miotów
§ 10. 1. Bezpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane jest w Schronisku.
2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku.
3. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawia się w Schronisku w celu przekazania ich do utylizacji.
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym
§ 11. 1. Zwierzęta gospodarskie nie posiadające właściciela, które zostały znalezione na terenie Miasta
Jordanowa będą przekazywane do gospodarstwa rolnego w Jordanowie ul. Bat Chłopskich 70a.
2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie wskazanym w ust. 1 określa umowa pomiędzy
Miastem Jordanów a właścicielem, o którym mowa w ust. 1.
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Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 12. 1. Miasto zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt domowych, na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Miasta Jordanowa
poprzez zawarcie umowy z kliniką weterynaryjną lub lekarzem weterynarii.
2. Miasto ponosi koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych także z udziałem zwierząt
posiadających właściciela, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.
Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym
§ 13. 1. W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjnoinformacyjnym, przy współpracy z organizacjami wymienionymi w § 4 ust. 2:
1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego
traktowania;
2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;
3) propagowanie adopcji zwierząt domowych;
Finansowanie Programu
§ 14. 1. Na realizację Programu na rok 2016 planuje się kwotę 15.000,00 zł w zakresie dotyczącym
zwierząt domowych, przeznaczoną na:
1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami - 1.000,00zł,
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych, umowa
z gabinetem weterynaryjnym – 2.000,00 zł,
3) pozostałe w ramach Programu zadania realizowane będą przez Schronisko dla zwierząt bezdomnych w
Nowym Targu – 10.000,00zł,
4) pomoc osobom fizycznym w zakresie refundacji kastracji, szczepień, zakup karmy - 2.000,00zł.
2. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do gospodarstwa, leczenia
oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela albo
z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt.
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Krystyna Firek

