
OA.0007.1.6.2015 
Uchwała Nr V/27/2015 
Rady Miasta  Łańcuta 
z dnia 5 marca 2015 r. 

 
 
 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad  zwierzętami  bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2015 
 
 

Na podstawie  art.11 a ust. 1  ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r . o  ochronie zwierząt 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 856) oraz art. 18  ust. 2 pkt  15, art.  40  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594  z  późn. zm.)  Rada Miasta Łańcuta 
uchwala, co następuje: 
 
 

 § 1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Miasta 
Łańcuta uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2015”, który stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
 
§ 2.  Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. 
 
 
§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 
 
 

    WICEPRZEWODNICZĄCY 
Rady Miasta Łańcuta 

 
Robert Grabowski 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr V/27/2015 
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 5 marca 2015 r. 

 
 
 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Miasta Łańcuta na rok 2015 

 
 
 

§ 1. Celem wprowadzenia  Programu  zapobiegającego bezdomności  zwierząt – 
w szczególności psów i kotów na terenie Miasta Łańcuta, zwanego dalej Programem,  jest: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom  miejsca w schronisku dla zwierząt, 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,  
3) odławianie bezdomnych zwierząt,  
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
5) usypianie ślepych miotów, 
6) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,  
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt, 
9) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków 

właścicieli wobec zwierząt domowych,  
10) poprawa stanu sanitarno- epidemiologicznego  na  terenie miasta.  
 
 

§ 2. Realizacja programu będzie polegała na: 
1) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom – psom i kotom, miejsca oraz opieki w schronisku 

dla zwierząt poprzez zawarcie umowy z Lecznicą Weterynaryjną „ADA” w Przemyślu, 
2) objęciu opieką kotów wolno żyjących szczególnie osiedlowych, w tym ich dokarmianie, 

zapewnienie schronienia poprzez ustawienie domku oraz nawiązanie współpracy 
z osiedlowymi opiekunami zwierząt, wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji 
kotów, celem likwidacji dalszego  niekontrolowanego rozmnażania,  

3) odławianiu bezdomnych zwierząt, które nabyły status zwierząt bezdomnych 
przebywających na terenie miasta, w stosunku do których nie ma możliwości ustalenia ich 
właściciela,  

4) transportu zwierząt do schroniska i umieszczenie ich w schronisku, 
5) prowadzeniu działań mających na celu poszukiwanie właścicieli (opiekunów) zastępczych 

dla zwierząt mających status zwierząt bezdomnych, 
6) usypianiu  ślepych miotów, 
7) zawarciu przez Miasto Łańcut każdorazowo umowy z właścicielem gospodarstwa rolnego 

położonego w Łańcucie przy ul. Mościckiego 76, w którym zostanie umieszczone zwierzę 
gospodarskie, w sytuacji gdy dalsze pozostawienie u dotychczasowego właściciela lub 
opiekuna zagraża jego życiu, 



8) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt oraz w sytuacjach zagrożenia dla ludzi lub innych zwierząt, 

§ 3. Odławianie bezdomnych zwierząt na obszarze miasta Łańcuta, poszukiwanie 
nowych właścicieli, usypianie ślepych miotów, eutanazja w sytuacji braku rokowań dalszego 
życia oraz całodobowa opieka weterynaryjna, w tym pomoc zwierzętom uczestniczącym w 
wypadkach drogowych, w ramach Programu będzie prowadzona przez CANVET – Lecznicę 
Weterynaryjną lek. wet. Grzegorz Michno, Ambulatorium Weterynaryjne  Ryszard Chudzik,  
ul.  Piłsudskiego 40 w Łańcucie – tel. kontaktowy 508 153 602, z którą Gmina Miasto Łańcut 
ma podpisaną umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.  

 
 
§ 4. współpraca ze schroniskiem będzie obejmowała:  

1)  przyjmowanie zagubionych  i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt 
szczególnie psów i kotów, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie 
egzystować, 

2) objęcie zwierząt bezdomnych opieką, polegającą na zapewnieniu im pomieszczeń 
chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła 
dziennego, umożliwiających zwierzętom swobodne poruszanie się, zapewnieniu 
odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody, 

3) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom w okresie kwarantanny oraz 
w czasie ich dalszego pobytu w schronisku,  

4) prowadzenie szczepień ochronnych zwierząt przebywających w schronisku, szczególnie 
przeciw wściekliźnie, 

5) leczenie przyjętych, chorych zwierząt rokujących wyzdrowienie,  
6) wykonywanie eutanazji u zwierząt nie rokujących dalszego życia, 
7) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, 
8) przeprowadzenie kastracji i sterylizacji przed oddaniem do adopcji,  
9) poszukiwanie  nowych opiekunów dla przyjętych zwierząt,  
10) przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowe,  
 
 

§ 5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na  realizację 
programu  wynosi 91 500 zł. w tym:  

- 50 000 zł - usługi weterynaryjne wraz ze stałym dyżurem 
- 40 000 zł - opłaty dla schroniska za przyjęcie  zwierząt bezdomnych 
- 1500 zł - zakup karmy dla zwierząt - dokarmianie kotów na terenie osiedla. 
 
 
§ 6. Inne zadania podejmowane w ramach Programu  będą polegały na:  

1) propagowaniu wśród mieszkańców przeprowadzania zabiegów kastracji i sterylizacji 
posiadanych zwierząt, celem zmniejszenia ich populacji, 

2) promowaniu prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt, 
3) interwencje w przypadku  niewłaściwego traktowania zwierząt , 
4) pouczanie właścicieli zwierząt i wyznaczanie terminu naprawy wskazanych 

nieprawidłowości, 
5) odebraniu zwierzęcia, gdy właściciel nie przejawia chęci współpracy, a życie zwierzęcia 

jest zagrożone na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt ( Dz.U. z 2013 r. poz. 856),  



6) informowaniu odpowiednich służb o przypadkach  utrzymywania zwierząt 
w niewłaściwych warunkach lub w stanie rażącego zaniedbania,  

7)  informowaniu Policji o wszelkich faktach  znęcania się nad zwierzętami, 
8) uświadamianiu właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu 

posiadania lub nabycia zwierzęcia,  
9) informowaniu mieszkańców o zagubionych i znalezionych  zwierzętach, poprzez 

współpracę z Lecznicą Weterynaryjną CANVET w Łańcucie, 
10) zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zmniejszenie liczby zwierząt 

bezdomnych, 
11) przeciwdziałaniu  zjawisku niekontrolowanego rozmnażania zwierząt,  
12)  prowadzeniu innych działań, które okażą się niezbędne w trakcie  realizacji Programu 

głównie  w dziedzinie  edukacji na temat zasad  humanitarnego  traktowania zwierząt,  
13) współpracy z  Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz  Powiatowym  Komendantem 

Policji. 
 
 

§ 7. Koordynatorem działań w ramach programu będzie Wydział Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Łańcuta.  

 


