Uchwała Nr XXV/245/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2012 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 106,
poz. 1002, z późn. zm.), Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta uchwala
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LV/465/98 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 16 czerwca 1998
roku w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu
z nimi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik
do Uchwały Nr XXV/245/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 marca 2012 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2012

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Program ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych przebywających na terenie miasta
Nowego Sącza, w szczególności do bezdomnych psów i kotów wolno żyjących.
§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami
bezdomnymi na terenie miasta Nowego Sącza.
§ 3. Działania związane z realizacją programu prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Nowego Sącza jako koordynator działań przy pomocy:
1) Komendy Straży Miejskiej w Nowym Sączu;
2) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
§ 4. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) mieście - należy przez to rozumieć miasto Nowy Sącz;
2) właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem miasta
Nowego Sącza posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale.
Rozdział 2
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta
§ 5. 1. Miasto prowadzi działania w zakresie stałego odławiania bezdomnych zwierząt na swoim
terenie. W pierwszej kolejności odławianiu podlegają zwierzęta agresywne lub chore.
2. Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt prowadzi się z urzędu lub
na podstawie uzasadnionych zgłoszeń.
3. Odławianiem bezdomnych zwierząt zajmuje się Straż Miejska w Nowym Sączu
na podstawie udzielonego upoważnienia przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
4. Odłowione zwierzęta są zwracane właścicielom na ich pisemny wniosek. Właściciel
składa wniosek do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza - adres:
33 - 300 Nowy Sącz, Rynek 3.
5. Zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela,
po upływie dwóch tygodni od ich odłowienia mogą być adoptowane przez osoby trzecie.
Informacja o miejscu pobytu zwierzęcia odłowionego, które może być adoptowane dostępna
będzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

6. Bezdomne zwierzęta gospodarskie lub czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na
podstawie decyzji prezydenta miasta, zostaną przekazane do gospodarstwa rolnego
zlokalizowanego przy ul. Biegonickiej 5 w Nowym Sączu.
Rozdział 3
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Miasta
§ 6. Odławiane z terenu miasta bezdomne zwierzęta przekazuje się do schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 101.
§ 7. Bezdomne zwierzęta, które pogryzły człowieka lub są podejrzane o wściekliznę, umieszcza
się w zakładzie weterynaryjnym, z którym miasto podpisało umowę zobowiązującą zakład
weterynaryjny do obowiązkowej obserwacji zwierzęcia.
§ 8. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sprawowana jest przez
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza, w szczególności poprzez:
1) zakup karmy przekazywanej organizacjom społecznym zajmującym się ochroną
zwierząt;
2) kierowanie w uzasadnionych przypadkach - na wniosek organizacji zajmujących się
ochroną zwierząt - chorych kotów wolno żyjących na leczenie do zakładu weterynarii lub
sterylizację albo kastrację.
§ 9. Miasto pokrywa koszty leczenia, sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.
Rozdział 4
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt z terenu Miasta
§ 10. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom oraz
zwierzętom, które uległy wypadkom drogowym, gdy nie ma możliwości szybkiego ustalenia ich
właścicieli, realizowane jest przez zakład weterynaryjny.
2. Osobami uprawnionymi do zlecenia zakładowi weterynaryjnemu wykonania
czynności objętych umową są pracownicy Straży Miejskiej w Nowym Sączu, Wydziału
Gospodarki Komunalnej lub Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu
Miasta Nowego Sącza.
Rozdział 5
Zapobieganie bezdomności zwierząt
§ 11. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt obejmuje m.in.:
1) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt bezdomnych przebywających
w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
2) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, których właściciele zamieszkują na
terenie miasta Nowego Sącza.

Przyjmuje się następujący tryb postępowania w przypadku elektronicznego znakowania
zwierząt:
a) usługę czipowania zwierząt wykonuje zakład weterynaryjny, w oparciu
o zawartą w tej sprawie umowę z miastem,
b) właściciel zwierzęcia, zgłasza wniosek o czipowanie do zakładu
weterynaryjnego, o którym mowa w lit. a, wypełnia stosowny formularz
i oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla
potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta,
c) miasto, na podstawie dowodu księgowego wystawionego przez zakład
weterynaryjny z załączonym formularzem o którym mowa w lit. b dokonuje
zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto zakładu weterynaryjnego.
3) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, wykonuje się poprzez
zamieszczanie zdjęć i informacji na stronie internetowej miasta, współpracę
z lokalnymi mediami i zakładami weterynarii.
2. Usługi wymienione w ust. 1 pkt. 2 będą realizowane do wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych na ten cel w 2012 roku.
Rozdział 6
Usypianie ślepych miotów
§ 12. Miasto zapewnia właścicielom psów i kotów sfinansowanie kosztów usypiania ślepych
miotów przez zakład weterynaryjny oraz ponosi koszty usypiania ślepych miotów psów
bezdomnych i kotów wolno żyjących, do wysokości środków finansowych przeznaczonych
w budżecie miasta na ten cel w 2012 roku.
Rozdział 7
Działalność edukacyjna
§ 13. Miasto Nowy Sącz podejmie - w ramach posiadanych środków - współpracę z lokalnymi
mediami, organizacjami społecznymi i szkołami w celu kształtowania właściwych zachowań
obywatelskich wobec zwierząt oraz wdrożenia zasad odpowiedzialności za sprawowanie nad
nimi opieki.
Rozdział 8
Finansowanie Programu
§ 14. 1. Na realizację niniejszego programu w budżecie miasta na 2012 rok przewidziano kwotę
220.000 zł.
2. Środki finansowe o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą na zlecanie świadczenia
usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

