Projekt Nr BRM.0006.457.2018
z dnia 12 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Ustroń w 2018 r.”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.), w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Cieszynie, organizacji społecznych działających na obszarze Miasta Ustroń, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, a także dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, działających na
obszarze Miasta Ustroń,
Rada Miasta Ustroń uchwala:
§ 1.
Określa „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Ustroń w 2018 roku."
§ 2.
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Ustroń;
2. Wydziale Środowiska i Rolnictwa – należy przez to rozumieć Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta Ustroń;
3. Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt „AZYL” w Cieszynie, przy ul. Cichej 10;
4. . Straży Miejskiej – należy przez to rozumieć Straż Miejską Miasta Ustroń;
5. Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku.
§ 3.
Program koordynuje i realizuje Burmistrz Miasta Ustroń, za pośrednictwem Wydziału Środowiska
i Rolnictwa, Schroniska, Straży Miejskiej.
§ 4.
Celem Programu jest zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Ustroń.
§ 5.
Zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku Miasto realizuje za pomocą Schroniska,
poprzez zawarcie umowy na wyłapywanie zwierząt bezdomnych, ich transport do schroniska, oraz
przetrzymywanie ich w tym schronisku, a także w razie konieczności zapewnienie im opieki weterynaryjnej.
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§ 6.
1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami obejmuje ich dokarmianie, zapewnienie opieki lekarza
weterynarii w razie konieczności, oraz poszukiwanie dla nich nowych właścicieli.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje:
1) Wydział Środowiska i Rolnictwa w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi poprzez ich dokarmianie
w szczególności w okresie zimowym, ;
2) Schronisko na podstawie umowy zawartej z Miastem Ustroń w zakresie zmniejszania populacji kotów
wolno żyjących poprzez zapewnienie opieki weterynaryjnej, a także przeprowadzanie zabiegów kastracji
lub sterylizacji.
§ 7.
1. Na terenie Miasta odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter bieżący – w odniesieniu do
pojedynczych zgłoszeń dotyczących bezdomnego zwierzęcia, w szczególności chorego lub powodującego
zagrożenie bezpieczeństwa.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta realizuje Schronisko na podstawie zawartej z Miastem
umowy, a także Straż Miejska.
§ 8.
Obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt Miasto realizuje powierzając to
zadanie Schronisku, w odniesieniu do zwierząt wyłapanych z terenu Miasta Ustroń, z wyjątkiem zwierząt,
u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
§ 9.
1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt obejmuje działania zmierzające do
pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania im do adopcji bezdomnych zwierząt, w szczególności poprzez
propagowanie imprez dotyczących adopcji zwierząt, współpracę ze Schroniskiem oraz publikowanie ogłoszeń
o zwierzętach do adopcji na stronach internetowych Schroniska i na stronie internetowej Miasta Ustroń lub
w prasie.
2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:
1) Wydział Środowiska i Rolnictwa;
2) Schronisko na podstawie zawartej z Miastem umowy.
§ 10.
1. Usypianie ślepych miotów Miasto realizuje poprzez powierzenie tego zadania Schronisku na podstawie
zawartej umowy.
2. Usypianie ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
§ 11.
1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierzęcia gospodarskiego Miasto zawiera porozumienie
z miejscowymi rolnikami, w którym osoby te zobowiązują się – uwzględniając specyfikę danego gospodarstwa
– zapewnić miejsce dla zwierzęcia gospodarskiego w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
2. Gospodarstwa rolne, o których mowa w ust. 1 położone są w Mieście Ustroń, w następujących
miejscach:
1) ul. Beskidek 1,
2) ul. Lipowska 64.
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§ 12.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
Miasto powierza Schronisku poprzez zawarcie stosownej umowy.
§ 13.
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Miasta
Ustroń w wysokości 131 000,00 zł brutto.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1 będą wydatkowane poprzez zawarcie umów ze Schroniskiem
oraz z właścicielami gospodarstw rolnych na wykonywanie zadań określonych w Programie.
§ 14.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 8737B4E5-0FA0-4285-AF5B-3F19D6CAA24A. Projekt

Strona 3

