
 

 

UCHWAŁA NR LX/617/2018 

RADY MIEJSKIEJ JASŁA 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2018 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 oraz art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) Rada Miejska Jasła uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Jasła w 2018 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Jasła 
 

 

Henryk Rak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 12 lutego 2018 r.

Poz. 635



Załącznik do Uchwały Nr LX/617/2018 

Rady Miejskiej Jasła 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Jasła w 2018 roku. 

§ 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi poprzez: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie (wyłapywanie) bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

9) elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów. 

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez: 

1) odławianie (wyłapywanie) na terenie Miasta Jasła zwierząt bezdomnych; 

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom 

odłowionym (wyłapanym) na terenie Miasta Jasła; 

3) poszukiwanie dotychczasowych właścicieli, a w przypadku braku lub niemożności ich ustalenia 

i odnalezienia poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających pod 

tymczasową opieką Miasta Jasła, bądź też przekazywanie tych zwierząt do schroniska. 

§ 3. 1. Koty wolno żyjące są elementem ekosystemu miejskiego. Ich obecność zapobiega 

rozprzestrzenianiu się gryzoni (w szczególności myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, 

dlatego nie należy ich odławiać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich 

dotychczasowego schronienia. 

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi polegać będzie na: 

1) monitorowaniu największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Miasta Jasła za pośrednictwem 

społecznych opiekunów kotów; 

2) dokarmianiu kotów wolno żyjących w miejscach, gdzie stwierdzono ich skupiska. Dokarmianie 

prowadzone będzie za pośrednictwem społecznych opiekunów kotów; 

3) zapewnieniu niezbędnej pomocy weterynaryjnej. 

§ 4. Ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania; 

2) elektroniczne znakowanie wszystkich wyłapanych bezdomnych psów; 

3) wykonywanie sterylizacji i kastracji psów pozostających pod tymczasową opieką Miasta Jasła, przed 

przekazaniem ich nowym właścicielom; 

4) usypianie ślepych miotów pochodzących od bezdomnych suk i kocic, w uzasadnionych przypadkach, 

o których decyduje wyłącznie lekarz weterynarii; 
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5) ograniczenie rozrostu populacji kotów wolno żyjących poprzez wykonywanie w uzasadnionych 

przypadkach zabiegów sterylizacji i kastracji; 

6) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt prowadzoną w schronisku dla bezdomnych zwierząt 

„Wesoły Kundelek” w Lesku. 

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały i odbywać się będzie w zależności od 

potrzeb, z urzędu lub na zgłoszenie interwencyjne, prowadzone przy użyciu sprzętu specjalistycznego 

przeznaczonego do wyłapywania zwierząt. 

2. Wyłapane bezdomne zwierzęta przed przekazaniem do schroniska, o którym mowa w ust. 3 będą 

przetrzymywane w: 

1) Punkcie Tymczasowego Przetrzymywania Zwierząt zlokalizowanym w Jaśle przy ul. Żniwnej 11, który jest 

własnością Miasta Jasła; 

2) hotelu dla zwierząt „Pod Beskidem” (baza podmiotu wyłapującego bezdomne zwierzęta) zlokalizowanym 

w Jaśle przy ul. Św. Jana z Dukli 54B 

- w celu ustalenia i odnalezienia ich dotychczasowych właścicieli. 

3. Wyłapane bezdomne zwierzęta w przypadku nie ustalenia dotychczasowych właścicieli lub 

nie znalezienia nowego zostaną przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Wesoły Kundelek” 

w Lesku. 

4. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez Dianę Gałuszkę prowadzącą działalność pod nazwą Hotel 

dla zwierząt „Pod Beskidem” w Jaśle. 

5. Bezdomne zwierzęta wyłapane na terenie Miasta Jasła i przetrzymywane w miejscach, o których mowa 

w ust. 2 będą miały zapewnioną stałą opiekę weterynaryjną przez Gabinet weterynaryjny ANIMAL Magdalena 

Potempa, Marcin Potempa S.C., ul. Czackiego 5, 38-200 Jasło. 

§ 6. Odebrane zwierzęta gospodarskie oraz wyłapane bezdomne zwierzęta gospodarskie będą 

przekazywane do gospodarstwa rolnego w Jaśle przy ul. Hankówka 93 prowadzonego przez Józefa Twarduś. 

§ 7. 1. Zadanie polegające na zapewnieniu i udzielaniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będzie realizowane przez Gabinet weterynaryjny ANIMAL Magdalena 

Potempa, Marcin Potempa S.C., ul. Czackiego 5, 38-200 Jasło. 

2. Usługa weterynaryjna wykonywana w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem zwierzęcia będzie 

obejmowała w zależności od potrzeby: 

1) dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia na miejscu zdarzenia; 

2) udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu na miejscu zdarzenia; 

3) podanie niezbędnych środków farmakologicznych w celu obezwładnienia zwierzęcia; 

4) przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji; 

5) okresowym przetrzymywaniu leczonych zwierząt; 

6) w uzasadnionych przypadkach poddaniu zwierzęcia eutanazji poprzez podanie odpowiednich środków 

farmakologicznych; 

7) zabezpieczeniu zwłok zwierzęcia. Unieszkodliwienie zwłok zwierzęcia zapewnia Miasto Jasło. 

3. Opieka nad zwierzęciem poszkodowanym podczas zdarzenia drogowego następować będzie po 

każdorazowym zgłoszeniu o miejscu zdarzenia do Urzędu Miasta w Jaśle. 

§ 8. 1. Miasto Jasło prowadzi elektroniczne znakowanie psów przez wszczepienie pod skórę 

mikroprocesora identyfikującego (mikroczipa). 

2. Znakowanie psów odbywać się będzie nieodpłatnie dla mieszkańców Miasta Jasła do wykorzystania 

środków przeznaczonych na ten cel. Termin rozpoczęcia oraz miejsce elektronicznego znakowania psów 

zostaną podane w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na stronie internetowej Miasta Jasła, na tablicach ogłoszeń, 

lokalnych portalach internetowych, itp. 

3. Elektroniczne znakowanie psów pozwala na: 
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1) szybką identyfikację właścicieli psów pozostających bez nadzoru; 

2) nadzór nad przestrzeganiem porządku i czystości przez osoby utrzymujące psy; 

3) kontrolowanie warunków w jakich żyją zwierzęta; 

4) unikanie nieporozumień w przypadku konieczności wyłapania (odławiania) bezdomnych psów. 

§ 9. 1. Na realizację zadań określonych w programie na 2018 rok Miasto Jasło przeznaczyło środki 

finansowe w wysokości 105 000,00 zł. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 wydatkowane będą w zależności od zaistniałych potrzeb, w tym na: 

1) odławianie (wyłapywanie) bezdomnych zwierząt oraz poszukiwanie dotychczasowych lub nowych 

właścicieli dla bezdomnych zwierząt, w tym adopcje zwierząt – 26 260,00  zł; 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 10 000,00  zł; 

3) zapewnienie odebranym zwierzętom gospodarskim oraz wyłapanym bezdomnym zwierzętom 

gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym – 1 000,00 zł; 

4) zapewnienie i udzielanie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom, które ucierpiały w zdarzeniach 

drogowych – 28 740,00  zł; 

5) zapewnienie opieki, w tym weterynaryjnej, wyłapanym bezdomnym zwierzętom na terenie Miasta Jasła 

przebywającym tymczasowo w Punkcie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 – 24 000,00 zł; 

6) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 5 000,00 zł; 

7) elektroniczne znakowanie (mikroczipem) psów, w tym czasowo przebywających pod opieką Miasta Jasła – 

10 000,00 zł. 

3. Ww. środki mogą ulec zwiększeniu poprzez dokonanie zmiany budżetu Miasta Jasła. 
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