UCHWAŁA NR XXIX/299/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dna 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2020 roku

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 122 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) na wniosek Prezydenta Miasta
Nowego Sącza Rada Miasta Nowego Sącza 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. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Iwona Mularczyk

Załącznik
do UCHWAŁY NR XXIX/299/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2020

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. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) mieście - należy przez to rozumieć miasto Nowy Sącz;
2) schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zlokalizowane
w Nowym Sączu przy ul. Tłoki 24D;
3) społecznym opiekunie kotów wolno żyjących - należy przez to rozumieć osobę będącą
mieszkańcem miasta Nowego Sącza sprawującą doraźną opiekę nad kotami wolno
żyjącymi w szczególności poprzez ich dokarmianie.
§ 4. Działania związane z realizacją Programu prowadzi Wydział Komunalnej Obsługi Miasta
Urzędu Miasta Nowego Sącza jako koordynator działań przy pomocy:
1) komendy Straży Miejskiej w Nowym Sączu,
2) podmiotu prowadzącego Schronisko,
3) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
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 na terenie Miasta zajmuje się Straż Miejska
w Nowym Sączu na podstawie udzielonego upoważnienia przez Prezydenta Miasta
Nowego Sącza.
4. Odławiane z terenu Miasta bezdomne zwierzęta przekazuje się do Schroniska.

5. Odłowione zwierzęta są zwracane właścicielom na ich pisemny wniosek. Właściciel
składa wniosek w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu przy ul. Tłoki 24D.
6. Zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela,
po upływie okresu kwarantanny mogą być adoptowane przez osoby trzecie.
7. Bezdomne lub czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji
Prezydenta Miasta zwierzęta gospodarskie, zostaną przekazane do gospodarstwa rolnego
zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Sosnowej 3.
Rozdział 3
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz
opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Miasta, w tym ich dokarmianie
§ 6. Odławiane z terenu Miasta bezdomne zwierzęta przekazuje się do Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu przy ul. Tłoki 24D.
§ 7. Każde zwierzę przyjęte do Schroniska zostaje:
1) wpisane do rejestru zwierząt przebywających w Schronisku,
2) poddane oględzinom przez lekarza weterynarii pod katem jego stanu zdrowia
i ewentualnego leczenia,
3) poddane 14-dniowej kwarantannie.
§ 8. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, Miasto realizuje przez Wydział Komunalnej Obsługi
Miasta Urzędu Miasta Nowego Sącza lub przy współpracy z organizacjami społecznymi, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących. Sucha karma zakupiona przez
Miasto będzie wydawana nieodpłatnie społecznym opiekunom przez organizację
społeczną, z którą Miasto podpisze stosowne Porozumienie,
2) zapewnienie opieki weterynaryjnej kotom wolno żyjącym,
3) sterylizację lub kastrację, a także czipowanie wolno żyjących kotów.
3. Usługę sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących wykonują zakłady weterynaryjne
z którymi Miasto podpisze stosowne umowy.
4. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących zgłasza się do jednego z zakładów
weterynaryjnych, z którymi Miasto podpisze stosowne umowy, wypełnia stosowny wniosek
i oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb
wynikających z realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta.
5. Miasto na podstawie dowodu księgowego wystawionego przez zakład weterynaryjny,
z którym Miasto podpisze stosowną umowę, z załączonym wnioskiem, o którym mowa w ust. 4
dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na rachunek tego zakładu weterynaryjnego.
6. Koty wolno żyjące po wyleczeniu lub zakończeniu zabiegu sterylizacji lub kastracji przy
współpracy społecznych opiekunów oraz stowarzyszeń zostaną wypuszczone do miejsca ich
dotychczasowego bytowania.

Rozdział 4
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt z terenu Miasta
§ 9. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom, które uległy wypadkom
drogowym, gdy nie ma możliwości natychmiastowego ustalenia ich właścicieli, realizowane
jest przez Lecznicę Weterynaryjną „SERWIN” Szpital Weterynaryjny Jan Serwin, 33-300
Nowy Sącz, ul. Dojazdowa 3.
2. Osobami uprawnionymi do zlecenia zakładowi weterynaryjnemu wykonania czynności
objętych umową są pracownicy Straży Miejskiej w Nowym Sączu, Wydziału Komunalnej
Obsługi Miasta, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz
pracownicy podmiotu prowadzącego Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu
z siedzibą przy ul. Tłoki 24 D.
Rozdział 5
Zapobieganie bezdomności zwierząt
§ 10. Zapobieganie bezdomności zwierząt obejmuje m.in.:
1) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt bezdomnych przebywających
w schronisku, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwskazania
do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek,
2) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących,
3) elektroniczne znakowanie (czipowanie) bezdomnych zwierząt przyjmowanych
do Schroniska,
4) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, które będzie wykonywane
na wniosek ich właścicieli, a także społecznych opiekunów kotów wolno żyjących
zamieszkujących na terenie miasta Nowego Sącza,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, które jest realizowane przez
Schronisko poprzez prowadzenie i ciągłą aktualizację strony internetowej,
na której umieszczane będą zdjęcia wraz z pełnym opisem wszystkich zwierząt
przebywających w Schronisku w tym nadających się do adopcji oraz prowadzenia
akcji popularyzujących i reklamujących w/w stronę,
6) współpracę z lokalnymi mediami i organizacjami społecznymi, których statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt.
Rozdział 6
Plan znakowania zwierząt
§ 11. Przyjmuje się następujący tryb postępowania w przypadku elektronicznego znakowania
zwierząt:
1) usługę czipowania zwierząt wykonują zakłady weterynaryjne z którymi Miasto
podpisze stosowne umowy,

2) właściciel zwierzęcia lub społeczny opiekun kotów wolno żyjących zgłasza
się zwierzęciem do jednego z zakładów weterynaryjnych, z którymi Miasto
podpisze stosowne umowy, wypełnia stosowny wniosek i oświadcza, że wyraża
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb wynikających
z realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta,
3) Miasto na podstawie dowodu księgowego wystawionego przez zakład
weterynaryjny z którymi Miasto podpisze stosowne umowy z załączonym
wnioskiem o którym mowa w pkt 2 dokonuje zapłaty za wykonanie usługi
bezpośrednio na konto zakładu weterynaryjnego,
4) dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzane są do Międzynarodowej Bazy
SAFE - ANIMAL, zrzeszonej w European Pet Network co pozwala na szybkie
odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.
Rozdział 7
Usypianie ślepych miotów
§ 12. Miasto zapewnia właścicielom psów i kotów sfinansowanie kosztów usypiania ślepych
miotów przez Lecznicę Weterynaryjną oraz ponosi koszty usypiania ślepych miotów psów
bezdomnych i kotów wolno żyjących. Powyższe usługi będą realizowane przez Lecznicę
Weterynaryjną, o której mowa w § 9 ust 1.
Rozdział 8
Działalność edukacyjna
§ 13. Miasto Nowy Sącz we współpracy ze Schroniskiem podejmie - w ramach posiadanych
środków - współpracę z lokalnymi mediami, organizacjami społecznymi i szkołami w celu
kształtowania właściwych zachowań obywatelskich wobec zwierząt w szczególności:
1) humanitarnego traktowania zwierząt,
2) propagowania zabiegów sterylizacji i kastracji,
3) elektronicznego znakowania zwierząt,
4) adopcji zwierząt bezdomnych,
5) wdrożenia zasad odpowiedzialności za sprawowanie nad nimi opieki.
Rozdział 9
Finansowanie Programu
§ 14. 1. Na realizację niniejszego programu w budżecie miasta na 2020 rok przewidziano kwotę
545 400,00 zł, która przeznaczona jest na realizację poniższych działań:
1) prowadzenie oraz utrzymanie schroniska - 340 000,00 zł,
2) usługi weterynaryjne w tym zapewnienie całodobowej gotowości do wykonywania
czynności związanych ze świadczeniem usług weterynaryjnych w zakresie opieki
nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w tym także kompleksowej opieki weterynaryjnej zwierząt z terenu miasta
Nowego Sącza, przebywających Schronisku - 159 400,00 zł,
3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Miasta - 6000,00 zł,
4) zabiegi sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących - 25 000,00 zł;
5) elektroniczne znakowanie zwierząt - 7000,00 zł,

6) zakup karmy dla kotów wolno żyjących - 3000,00 zł,
7) zakup czipów - 5000,00 zł.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Iwona Mularczyk

