Projekt
z dnia 19 marca 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2020 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz.122 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Hrubieszowa w 2020 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Anna Naja
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia....................2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Hrubieszowa w 2020 roku
Rozdział 1.
Cel i zadania Programu
§ 1. 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów zwanym dalej „Programem”.
2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów,
zwanej dalej Gminą, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym
i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy.
3. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy;
2) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku
dla bezdomnych zwierząt w Zamościu ul. Braterstwa Broni 16, 22 – 400 Zamość, z którym Gmina zawarła
umowę, a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie rolnym położonym przy ulicy M. Konopnickiej
nr 87 w Hrubieszowie;
3) odławianie z terenu Gminy bezdomnych zwierząt;
4) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
5) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
6) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym na wypadek następstw zdarzeń drogowych;
7) usypianie ślepych miotów;
8) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację;
9) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach psów i kotów;
10) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
4. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.), w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.
Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt
§ 2. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt:
1) zwierzęta bezdomne umieszczane są w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zamościu
ul. Braterstwa Broni 16, 22 – 400 Zamość, z którym Gmina zawarła umowę;
2) zapewnienie całodobowej opieki lekarsko – weterynaryjnej przez lekarza weterynarii, z którym Gmina
zawarła umowę na „Usługi weterynaryjne oraz odłów bezdomnych zwierząt z terenu miasta Hrubieszowa”.
2. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt odbywa się w Schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Zamościu ul. Braterstwa Broni 16, 22 – 400 Zamość.
3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi Schronisko.

Id: D5AADE5E-AFF3-4575-AB29-04DEF5788BB8. Projekt

Strona 1

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§ 3. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy
Miejskiej Hrubieszów sprawuje gmina, współpracując z organizacjami społecznymi, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt oraz z opiekunami społecznymi.
§ 4. 1. Koty wolno żyjące, bytujące na terenie wspólnot mieszkaniowych są elementem ekosystemu, a ich
obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (szczurów, myszy). Koty te nie są zwierzętami
bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach
ich dotychczasowego schronienia. Koty żyjące na swobodzie nie powinny być umieszczane w schroniskach,
lecz wypuszczane na swobodę po wykonaniu kastracji/sterylizacji. Wypuszczanie na swobodę powinno
nastąpić w pobliżu miejsca dotychczasowego bytowania zwierzęcia. W okresie, gdy swobodnie żyjące koty
nie mają możliwości zdobycia niezbędnej ilości pożywienia, powinny być dokarmiane.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Burmistrz Miasta
poprzez:
1) przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu skupisk kotów wolno żyjących;
2) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
3) zakupie i wydawaniu karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, oraz
wydawaniu skierowań na leczenie i sterylizację kotów będących w pieczy karmicieli, w ramach zawartej
umowy.
Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 5. 1. Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie gminy ma charakter stały i będzie odbywało się
w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki zwierząt,
powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt:
1) odłowu bezdomnych zwierząt dokonuje pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz lekarz
weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną umowę na zasadach i warunkach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753);
2) poskromienie zwierzęcia odbywa się za pomocą specjalistycznego sprzętu;
3) zgłoszenia o bezdomnym, chorym lub agresywnym zwierzęciu, które wymaga odłowienia przyjmowane są
przez Gminę, Straż Miejską, lekarza weterynarii oraz Policję;
4) poszukiwanie właścicieli dla odłowionych zwierząt.
Rozdział 5.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt
§ 6. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację psów i kotów realizują:
1) schronisko - poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji zwierząt przyjętych do
schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,
z uwagi na stan zdrowia lub wiek; zabiegom, o których mowa nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od
umieszczenia ich w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz
szczenięta przed osiągnięciem przez nie dojrzałości płciowej;
2) Gmina - poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów
sterylizacji.
2. Gmina zwraca w 100 % poniesione przez właściciela koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych
zwierząt, pochodzących z terenu gminy, które zostaną adoptowane.
§ 7. Koszty zaczipowania psa przez lekarza weterynarii, z którym została zawarta umowę na świadczenie
usługi w tym zakresie w 100 % pokrywa Gmina.
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Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - adopcje zwierząt
§ 8. 1. Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania opieki nad
zwierzęciem bezdomnym pochodzącym z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów.
2. Sprawowanie opieki nad zwierzęciem może mieć postać stałą i nieograniczoną w czasie, zmierzającą do
nabycia zwierzęcia na własność, zwaną dalej „adopcją”.
3. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie, bądź za zwrotem osobie adoptującej
poniesionych podstawowych kosztów opieki medycznej nad zwierzęciem.
4. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez:
1) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Hrubieszów, na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów oraz w mediach
społecznościowych;
2) promowanie na stronach internetowych „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt ”;
3) współpracę z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi.
§ 9. Adopcja zwierzęcia ze schroniska może odbyć się jedynie po odbyciu przez niego zabiegu,
polegającego na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia, chyba że istnieją szczególne przeciwwskazania,
a zwłaszcza nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia.
Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów
§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. dokonywane jest przez lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę
na usługi weterynaryjne.
Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 11. 1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia osoby, pod której opieką trwale dotąd
pozostawały, Gmina wskazuje gospodarstwo rolne, w którym te zwierzęta mogą być tymczasowo
przetrzymywane aż do momentu znalezienia nowego właściciela, gospodarstwem tym jest na podstawie
podpisanej umowy: gospodarstwo rolne przy ulicy M. Konopnickiej nr 87 w Hrubieszowie.
2. Rozliczenie za opiekę nad zwierzęciem następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę
z właścicielem gospodarstwa.
3. Jednocześnie z umieszczeniem zwierzęcia w gospodarstwie gmina podejmie działania w zakresie
znalezienia nowego właściciela dla zwierzęcia.
Rozdział 9.
Całodobowa opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 12. 1. Na skutek zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej realizowane będzie przez gminę poprzez zlecenie tego zadania lekarzowi weterynarii, z którym
gmina podpisuje umowę.
2. Realizacja działań dotyczących bezdomności zwierząt prowadzona będzie w 2020 r. przy współpracy
z lekarzem weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na „Usługi weterynaryjne oraz odłów bezdomnych
zwierząt z terenu miasta Hrubieszowa".
3. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno
żyjących.
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Rozdział 10.
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt i edukacja mieszkańców
§ 13. 1. Schronisko
przebywających.

prowadzi

aktywne

poszukiwanie

nowych

właścicieli

dla

zwierząt

w nim

2. Schronisko uczestniczy w działaniach, mających zapewnić bezdomnym zwierzętom stałą opiekę
w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomości.
§ 14. 1. Gmina kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie metod walki z bezdomnością zwierząt
domowych i gospodarskich poprzez:
1) kampanie informacyjne propagujące przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc szczególny nacisk na
zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej;
2) informacje o programach adopcyjnych i wolontariacie na rzecz ochrony zwierząt i prowadzenia opieki nad
bezdomnymi psami lub kotami;
3) współdziałanie z nauczycielami szkół i przedszkoli mające na celu propagowanie zagadnień związanych
z humanitarnym traktowaniem zwierząt.
2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez pokrycie w 100% kosztów
sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, przebywających na terenie Gminy.
Rozdział 11.
Finansowanie Programu
§ 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w budżecie
Gminy na 2020 rok w kwocie 86 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i będą
wydatkowane na pokrycie kosztów:
1) przyjmowanie psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu – 45 500,00 zł, w tym
1 800,00 zł. dotacja dla Miasta Zamość w zakresie współfinansowania w 2020 roku bieżących kosztów
funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu;
2) odławiania bezdomnych zwierząt i przewóz ich do schroniska - 10 000,00 zł;
3) usługi weterynaryjne objęte Programem- kwota 20 000,00 zł;
4) szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, pochodzących
z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów, które zostaną adoptowane – 10 000,00 zł;
5) zakupu karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących- kwota 1 000,00 zł.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2020 roku ”.
Konieczność opracowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wynika z zapisów art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.). Program
opracowywany jest co roku. Zgodnie w w/w ustawą Projekt Programu został przesłany do powiatowego
lekarza weterynarii oraz kół łowieckich, działających na obszarze naszej gminy w celu zaopiniowania.
W związku z tym, że na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów nie działa żadna organizacja społeczna, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, na stronie internetowej www.miasto.hrubieszow.pl
zostało opublikowane ogłoszenie adresowane do tych organizacji w sprawie wydania opinii dotyczącej
projektu Programu. Do projektu przesłanego oraz ogłoszonego projektu Programu nie zgłoszono żadnych
uwag.
Program w szczególności ma na celu zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, zmniejszenia
populacji porzuconych zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a także edukację w zakresie
humanitarnego traktowania zwierząt. Corocznie z terenu miasta jest wyłapywanych około 30 sztuk
bezdomnych psów. Coraz częstszym problemem stają się wolno żyjące koty nieposiadające opiekunów.
Program zapobiegający bezdomności zwierząt reguluje nie tylko sprawę bezdomnych zwierząt, sterylizację
i kastrację, ale także identyfikację zwierząt poprzez tzw. czipowanie, które umożliwi większą kontrolę nad
zwierzętami. W ramach edukacji mieszkańców omówione zostaną zasady humanitarnego traktowania
zwierząt oraz obowiązki właścicieli wobec zwierząt domowych wynikające z aktualnych przepisów
prawnych.
Działania w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt, sterylizacji, kastracji czy usypiania ślepych
miotów będą odbywały się pod ścisłym nadzorem lekarza weterynarii. Działania wynikające z Programu
będą finansowane z budżetu miasta. W 2020 roku na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ich leczenie
i przekazywanie do schroniska Gmina Miejska Hrubieszów wydatkuje środki w wysokości 86 500 złotych.
W ramach tych środków powinny być realizowane zadania wynikające z niniejszego programu.
Realizacja Programu wpłynie na ograniczenie ilości bezdomnych zwierząt, a także na zmniejszanie
populacji porzuconych zwierząt.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz konieczność wdrożenia Programu zasadne jest podjęcie
niniejszej uchwały.

Sporządził (a):

Sprawdzono pod względem formalno prawnym:

Imię i nazwisko,
stanowisko
Anna Frączek
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska

Data

Podpis

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:
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Sprawdzono pod względem redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

19.03.2020

praca zdalna

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

Zatwierdzono przez Burmistrza:
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