
UCHWAŁA NR XXVI/183/2013
RADY GMINY STĘŻYCA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Stężyca w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, z późn. zm.), art. 11a ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 856)  Rada Gminy  uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Stężyca w 2014 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Szmania

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 lutego 2014 r.

Poz. 726



 Załącznik  
 do Uchwały Nr XXVI/183/2013 

  Rady Gminy Stężyca 
              z dnia 30 grudnia 2013 roku  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Stężyca w 2014 r. 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stężyca oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

§ 2 

Zadania priorytetowe programu to: 

1)ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w 

szczególności psów i kotów, 

2)zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, 

3)edukacja mieszkańców z zakresie właściwej opieki i humanitarnego traktowania zwierząt. 

§ 3 

1.Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Stężyca. 

2.Realizatorami programu są; 

1) Urząd Gminy w Stężycy,  

2) CANVET – usługi weterynaryjne, ul. Sienkiewicza 12/19, 24-100 Puławy;  

3) organizacje pozarządowe, dla których celem statutowym jest ochrona zwierząt, zwane dalej   

organizacjami pozarządowymi, 

4) organy policji, 

5) Przychodnia Weterynaryjna ESKULAP, ul. Wiślana 28, 08 – 530 Dęblin Pogotowie 

Całodobowe, 

6) Gospodarstwo rolne 

7) przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stężyca 

 

Rozdział 2 
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

 

§ 4 

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

 

1) sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, 

2) propagowanie wśród właścicieli zwierząt, szczególnie psów i kotów, wykonywania zabiegów 

sterylizacji i kastracji zwierząt 

§ 5 

W schroniskach dla bezdomnych zwierząt przeprowadza się obligatoryjną sterylizację  

i kastrację zwierząt, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych 

zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek 
§ 6 

Usypianie ślepych miotów będzie wykonywane wyłącznie przez lekarzy weterynarii  

w przystosowanych gabinetach weterynaryjnych.  

Rozdział 3 

Opieka nad zwierzętami 
 

§ 7 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wykonywane jest przez : 
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1) CANVET – usługi weterynaryjne, ul. Sienkiewicza 12/19, 24-100 Puławy poprzez  

odławianie i  umieszczenie bezdomnych psów i kotów  w Hotelu dla Zwierząt „Kudłaty” w 

Puławach oraz w Hotelu dla Zwierząt „Kudłaty” w Szczekarkowie 

2)  gospodarstwa rolne  w miejscowości Brzeźce 125, zapewniające miejsce dla zwierząt 

gospodarskich, 

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

§ 8 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez: ustalenie miejsc bytowania, 

zapewnienie dokarmiania, współpracę ze społecznymi opiekunami oraz organizacjami 

pozarządowymi. 

§ 9 

Całodobową opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami wraz z przypadkami zdarzeń 

drogowych z ich udziałem prowadzi Przychodnia Weterynaryjna ESKULAP,  

ul. Wiślana 28, 08 – 530 Dęblin Pogotowie Całodobowe. 

§ 10 

 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty 

oraz na stronie  internetowej Urzędu Gminy Stężycy, 

2)  współpracę ze społecznymi opiekunami, organizacjami pozarządowymi, schroniskami dla 

bezdomnych zwierząt, zakładami leczniczymi dla zwierząt. 

 

Rozdział 4 
Edukacja mieszkańców 

§ 11 

Edukacja mieszkańców w zakresie właściwej opieki i humanitarnego traktowania zwierząt 

realizowana jest poprzez : 

1)prowadzenie przez Urząd Gminy Stężycy we współpracy z organizacjami pozarządowymi działań 

edukacyjnych w zakresie odpowiedzialnej  i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania,, propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych, 

2)zachęcania nauczycieli w szkołach i przedszkolach do włączenia do programów  

w dziedzinie ochrony środowiska  zagadnień związanych z właściwą opieką i humanitarnym 

traktowaniem zwierząt, 

3)organizowanie dla dzieci i młodzieży konkursów, prelekcji związanych z właściwą opieką  

i humanitarnym traktowaniem zwierząt. 

 

Rozdział 5 

Finansowanie programu 

 

§ 12 

Na finansowanie zadań objętych programem w budżecie Gminy Stężyca na rok 2014 przeznacza się 

środki finansowe w kwocie: 8.000 zł : 

1) opieka weterynaryjna- 1500  zł. 

2) dokarmianie - 500,00 zł. 

3) odławianie i umieszczanie zwierząt w schroniskach i gospodarstwie rolnym- 6 000 zł. 
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