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Załącznik do Uchwały  
nr XXXIV/387/2013  

Rady Miejskiej w Dębicy 
 z dnia 28 maja 2013 r.   

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Dębica w 2013 roku 
 
 
 

WPROWADZENIE  
„Zwierz ę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest 
rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."  (art. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).  
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Dębicy uchwały w sprawie 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Dębicy”, zwanego dalej Programem 
jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych,  
w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt 
gospodarskich.  
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ 
skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również 
w Mieście Dębicy. 
 

§ 1 
Celem Programu jest: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez 
poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, 

2) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności 
poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także 
usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach, 

3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku 
do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków 
spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów. 

 
§ 2 

Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt 
prowadzą przy wzajemnej współpracy: 

1) wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Dębicy. 
2) przytulisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Zakład Usług 

Miejskich. 
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3) zakład leczniczy dla zwierząt pn: Spółka Usług Weterynaryjnych 
SUVET  S.c., ul. Wielopolska 11, 39-200 Dębica z którym Miasto 
Dębica zawarło stosowną umowę. 

4) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt. 

5) Straż Miejska. 
 

§ 3 
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Dębica polega  
w szczególności na : 

1) objęciu opieką zwierząt przebywających w przytulisku dla zwierząt 
poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz 
zapewnienie opieki weterynaryjnej na zasadach określonych  
w zawartych umowach, 

2) podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania 
zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy, 

3) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom 
poszkodowanym w wyniku wypadków drogowych lub innych zdarzeń 
losowych poprzez lecznicę weterynaryjną z którą Miasto Dębica 
zawarło umowę o świadczenie usług weterynaryjnych. 

4) dokarmianiu dziko żyjących kotów na terenie ich przebywania za 
zgodą i w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą nieruchomości na 
której zwierzęta przebywają 

5) tworzeniu rejestru społecznych opiekunów zwierząt a szczególności 
kotów, deklarujących współpracę w zakresie opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami.        

 
§ 4 

Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Debica polega  
w szczególności na : 

1) odławianiu przez Zakład Usług Miejskich z siedziba przy ul. 
Ratuszowej 12, 39-200 Dębica i umieszczaniu w przytulisku zwierząt 
bezdomnych, zagubionych i błąkających się po terenie Miasta Dębica, 

2) poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla 
zwierząt przebywających w przytulisku dla bezdomnych zwierząt, 

3) zmniejszeniu populacji bezdomnych psów poprzez sterylizację  
i kastrację psów przebywających w przytulisku z wyjątkiem psów  
u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów  
z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek, 

4) zmniejszeniu populacji bezdomnych kotów poprzez sterylizację  
i kastrację kotów żyjących na wolności oraz kotów przebywających  
w przytulisku z wyjątkiem kotów u których istnieją przeciwwskazania 
do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek, 
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5) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów 
kotów wolno żyjących na wolności, 

6) edukacja mieszkańców Miasta Dębica w zakresie kształtowania 
prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt 
oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach  
i opiekunach zwierząt, 

7) prowadzeniu działań zmierzających do identyfikacji psów na terenie 
Miasta Dębica poprzez prowadzenie przez Wydział Infrastruktury 
Miejskiej Urzędu Miasta Dębica rejestru właścicieli psów.  

 
§5 

Zwierzęta gospodarskie które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 
przez człowieka a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby 
pod której opieką trwale dotąd pozostawały będą przekazywane do 
gospodarstwa z którym Miasto Dębica zawarło stosowne porozumienie  
w celu zapewnienia właściwej opieki. 

 
§6 

Miasto Dębica w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne 
mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie 
kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do 
zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach  
i opiekunach zwierząt między innymi poprzez ulotki, plakaty 
rozpowszechnianie informacji w środkach masowego przekazu oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy a także promowanie 
adopcji zwierząt bezdomnych na łamach prasy lokalnej. 
 

§ 7 
1) Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu  

w wysokości 80 000,00 zł. zabezpieczone zostały w budżecie Miasta 
Dębica na 2013 rok. 

2) Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczeń usług 
zgodnie z ustawą 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 


