
UCHWAŁA NR L/444/14
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013.594 
z późn. zm.), w związku z art. 11a ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. 
z 2013.856 ), Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje: 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Przyjmuje  się  program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności zwierząt 
na terenie miasta i gminy Jędrzejów. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd  Miejski w Jędrzejowie, 

2) schronisku dla bezdomnych zwierząt, należy przez to rozumieć Hotel dla  Zwierząt 
i Ptactwa Domowego w Łodzi, Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź, 

3) Zakładzie Usług Komunalnych, należy przez to rozumieć Zakład Usług Komunalnych w Jędrzejowie,  ul. 
Reymonta 21, 28-300 Jędrzejów, 

4) gospodarstwie rolnym zapewniającym opiekę zwierzętom gospodarskim, należy przez to rozumieć 
gospodarstwo rolne w miejscowości Brus 43, 

5) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub 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, 

6) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 
w jego domu lub w odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 
towarzysza, 

7) kotach  wolno  żyjących,  należy  przez  to  rozumieć  koty  urodzone  lub  żyjące  na wolności (żyjące 
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim), 

8) programie, należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2014 roku.  
§  3. Realizatorami programu są: 

1) Burmistrz Miasta Jędrzejowa, za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury 
Technicznej, 

2) schronisko dla bezdomnych zwierząt, 

3) Zakład Usług Komunalnych. 

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 4. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów oraz 
opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów, 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Jędrzejów, 
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3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

5) odławianie bezdomnych zwierząt, 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 5. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów, realizuje  schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji 
i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do 
wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Jędrzejów realizują: 

1) schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska, 

2) Burmistrz Miasta Jędrzejowa poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt 
gospodarskich. 

§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Burmistrz Miasta 
Jędrzejowa, za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej, poprzez 
zakup i wydawanie karmy opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących. Opiekunami (karmicielami) kotów 
wolno żyjących są pracownicy Zakładu Usług Komunalnych oraz wyznaczone osoby z organizacji społecznych. 

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje schronisko  poprzez prowadzenie 
działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 
zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Jędrzejów realizuje się stale poprzez Zakład 
Usług Komunalnych. Bezdomne zwierzęta domowe są  przewożone do schroniska, a w przypadku zwierząt 
rannych również do zakładu  leczniczego, z którym umowę podpisał Burmistrz Miasta Jędrzejowa. Bezdomne 
zwierzęta gospodarskie  przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 2 ust. 4 programu. 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
realizuje Burmistrz Miasta Jędrzejowa, poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie 
opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu miasta i gminy 
Jędrzejów.  
§  11. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 
21 sierpnia 1997 roku realizują: 

1)  Burmistrz Miasta Jędrzejowa poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt, 

2)  schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania 
ślepych miotów.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
Jędrzejów w wysokości 100 000,00 zł. 

§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez rozliczanie faktur i rachunków za świadczenie usług. 

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. 
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§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Paweł Błaszkiewicz
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UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.(Dz.U. z 2013.856)
zmienionyzostał art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia
31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomnościzwierząt.
W związku z powyższymprzygotowany został program opieki nad zwierzętami
bezdomnymioraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na tereniemiasta i gminy Jędrzejóww 2014 roku.
Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnieniebezdomnymzwierzętommiejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnychzwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
5) poszukiwaniewłaścicieli dla bezdomnychzwierząt,
6) usypianie ślepychmiotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnegow celu zapewnieniamiejsca dla zwierząt
gospodarskich,
8) zapewnieniecałodobowejopiekiweterynaryjnejw przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Ponadto w programie wskazano realizatorów poszczególnychzadań oraz wysokość
środków finansowychplanowanych zabezpieczonychna ten cel.
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