
 

Gminny program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Ostrówek w 2014 roku 

 

 

§ 1. Celami „Gminnego program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 2014 roku” zwanego dalej „Programem” 

są: 

1) Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek; 

2) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

 

§ 2. 1. Wykonawcami Programu są: 

1) Gmina Ostrówek; 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt „ AZYL” w Białej Podlaskiej, ul. Olszowa 4; 

3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest 

przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 

2. Realizację zadań Programu koordynuje Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Gminy Ostrówek. 

 

§ 3. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt, 

realizowane będzie poprzez umieszczanie tych zwierząt w Schronisku dla bezdomnych zwie-

rząt „ AZYL” w Białej Podlaskiej, ul. Olszowa 4, zwanym dalej „Schroniskiem” – na warun-

kach określonych zawartym porozumieniem. 

2. Wyłapanym, bezdomnym zwierzętom jest zapewniona opieka w Schronisku, do czasu 

ich adopcji. 

 

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez: 

1) ustalenie miejsc ich bytowania; 

2) zapewnianie dokarmiania; 

3) współpracę ze społecznymi opiekunami lub współdziałanie z organizacjami społecznymi. 

 

§ 5. 1. Na terenie Gminy Ostrówek prowadzi się stałe wyłapywanie bezdomnych zwierząt 

chorych lub zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku 

do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

dotychczas pozostawały. 

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu spe-

cjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia 

dla życia i zdrowia zwierząt. 

4. Transport bezdomnych zwierząt będzie się odbywał środkiem transportu, przystoso-

wanym do bezpiecznego humanitarnego przewozu zwierząt. 

 

§ 6. 1. Sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt prowadzi Schronisko. 



 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza we-

terynarii. 

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.  

 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez: 

1) Schronisko – poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właści-

cieli i oddania do adopcji;  

2) Gminę Ostrówek – poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych       

w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ostrówek, w tym na stronach interne-

towych; 

3) organizację społeczną – która współdziała z Gminą Ostrówek w zakresie poszukiwania 

nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

 

§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów może być dokonane wyłącznie przez lekarza weterynarii             

w Schronisku lub lecznicy przystosowanej do działań tego rodzaju. 

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane łagodnie, a sam zabieg uśpienia powinien być 

wykonany w sposób humanitarny. 

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania 

ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone. 

 

§ 9. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, wskazuje się 

gospodarstwo rolne Pana Józefa Branickiego w Dębicy 82. 

 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt prowadzi Gabinet Weterynaryjny „DRO-WET”, Paweł Piotr Droździuk, 

Ostrówek-Kolonia 87 A, na podstawie umowy zawartej z Gminą Ostrówek. 

 

§ 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina 

Ostrówek. 

2. Na realizację zadań wskazanych w Programie, Gmina Ostrówek przeznacza środki                

w wysokości 15.000,00  zł.  

3. Środki, o których mowa w ust. 2 będą wydatkowane w zależności od zaistniałych po-

trzeb na realizację umowy na odławianie i transport bezdomnych zwierząt, realizację umowy       

w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej, zakup karmy i dokarmianie oraz pokrycie 

kosztów zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 


