
UCHWAŁA Nr XLV/261/2021 
RADY MIASTA DĘBLIN 

z dnia 30 marca 2021r. 

w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Dęblin w roku 2021." 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. lla ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 
po zasięgnięciu opinii: Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rykach, organizacji 
społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dzierżawców obwodów 
łowieckich działających na terenie miasta, Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje: 

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Miasta Dęblin 
uchwala się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Dęblin w roku 2021", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

§ 1  

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin. 

§3 

M a c i e j  K r y g r o w s k i  



Załącznik do uchwały Nr XLV/261/2021 
Rady Miasta Dęblin z dnia 30 marca 2021r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta Dęblin w roku 2021 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1  
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Dęblin oraz 
opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Zadania priorytetowe to: 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 
2) Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 
3) Odławianie bezdomnych zwierząt. 
4) Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach 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. 

§ 2  
1. Wykonawcami Programu są: 

a) Burmistrz Miasta Dęblin, 
b) Schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz Przychodnia Weterynaryjna, z którymi 

miasto podpisze w danym roku stosowną umowę na realizację zadań określonych 
w Programie, 

c) Organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem jest 
opieka nad zwierzętami oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy 
z organami gminy. 

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miasta Dęblin. Współpracuje w tym 
zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko - weterynaryjnym. 

Rozdział 2. 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§3 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt przez Miasto Dęblin 
realizowane jest poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w Schronisku dla 
zwierząt w Puławach ul. Przemysłowej 1, 24-100 Puławy na podstawie podpisanej umowy. 
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Rozdział 3. 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

§4 
1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta Dęblin sprawowana jest poprzez: 

a) doraźne dokarmianie (zwłaszcza w okresie zimowym) przez przedstawicieli 
organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, których statutową działalnością 
jest opieka nad zwierzętami, 

b) zakup i wydawanie zakupionej karmy przez realizatora programu 
przedstawicielom organizacji wymienionych w ust. 1 pkt a), 

c) przeprowadzanie przez podmiot z którym Miasto Dęblin posiada zawartą umowę 
opieki weterynaryjnej zbiegu kastracji lub sterylizacji, 

d) leczenie zwierząt chorych oraz potrąconych w wypadkach komunikacyjnych. 
2. Udzielanie pomocy wolno żyjącym kotom odbywa się w miejscu ich bytowania. 

Rozdział 4. 
Odławianie bezdomnych zwierząt 

§5 
1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Dęblin ma charakter stały. 
2. Odławianiem są objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do 

których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której 
opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu 
i bezpieczeństwu ludzi. 

3. Czynności odławiania bezdomnych zwierząt prowadzone są przez pracowników 
schroniska lub lecznicy, z którymi miasto zawarło stosowną umowę. 

4. Odłowione zwierzęta są przewożone i przetrzymywane w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt, z którymi miasto zawarło umowę, gdzie poddawane są: 

a) oględzinom lekarza weterynarii, który zapewnia zwierzętom przebywającym 
w schronisku opiekę weterynaryjną i który na tej podstawie podejmuje decyzję o 
dalszym postępowaniu, 

b) odpowiedniemu leczeniu na podstawie decyzji lekarza weterynarii, o której mowa 
w ust. 4 pkt a), 

c) obowiązkowej sterylizacji. 
5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone może być wyłącznie przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza 
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu 
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 

Rozdział 5. 
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

§ 6  
1. Miasto Dęblin realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku 

na podstawie zawartej umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Puławach 
ul. Przemysłowa 1. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane są wyłącznie przez lekarza weterynarii. 
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni 

od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub 
opiekuna. 
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Rozdział 6. 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§7 
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez schronisko 

dla bezdomnych zwierząt na podstawie podpisanej umowy z Miastem Dęblin. 
2. Schronisko, o którym mowa w ust. 1 po dokonaniu czynności, o których mowa w § 5 

ust. 4 prowadzi aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt w nim 
przebywaj ących. 

Rozdział 7. 
Usypianie ślepych miotów 

§ 8  
Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów 
dokonywane jest przez lekarzy weterynarii na podstawie umów zawartych przez Miasto 
Dęblin ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Puławach ul. Przemysłowa 1 lub ZooArt 
Marek Postrzech, Dęblin ul. Wiślana 28. 

Rozdział 8. 
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym 

§9 
1. Miasto realizuje zadanie zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich 

poprzez zawarcie umowy z Wiesławem Witosławem właścicielem gospodarstwa rolnego 
przy ul. 1 Maja 108 w Dęblinie. 

2. Umowa ta zawierana jest każdorazowo w indywidualnych przypadkach z osobami, które 
wcześniej wyraziły gotowość ich przyjęcia. 

3. Przed przekazaniem zwierzęcia pod opiekę do właściciela gospodarstwa, które złożyło 
deklarację zwierzę musi być przebadane przez lekarza weterynarii, który wystawia 
zaświadczenie o stanie zdrowia zwierzęcia. 

4. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, oraz czynnościami 
opisanymi w ust. 3, które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie 
ponosi Miasto Dęblin. 

Rozdział 9. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt 

§ 1 0  
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt realizowane jest przez Miasto Dęblin poprzez umowę zawartą 
z ZooArt Marek Postrzech, 08-530 Dęblin ul. Wiślana 28 tek: (81) 883 23 44, 
tel. kom.: 604 776 607, który świadczy swoje usługi całodobowo. 

2. Koszty interwencji, o której mowa w ust. 1 ponosi Miasto Dęblin. 
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Rozdział 10. 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt 

§ 11 
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Miasto Dęblin. 
2. W budżecie Miasta Dęblin na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku zabezpieczono środki finansowe 
w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

3. Środki przeznaczone są na: 
a) realizację umowy w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt wraz z ich 

sterylizacją i kastracją, 
b) realizację umowy w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej, 
c) zakup karmy na dokarmianie wolno żyjących kotów, 
d) pokrycie kosztów zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 
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