
 

 

 

UCHWAŁA NR II/ 12 /2014 

RADY GMINY JAROSŁAW z dnia 06 marca 2014r. 

 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych. 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 

2013r. poz.594 ze zm./ w związku z art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt /tekst jednolity Dz.U. 

z 2013r.  poz.856 ./ Rada Gminy Jarosław uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych. 

§ 2. 

1. Określa się następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych: 

1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Jarosław, 

2. zmniejszenie populacji i bezdomnych zwierząt, 

3. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, 

4. edukację mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

2. Wykonawcami programu są: 

1. gmina 

2. schronisko dla zwierząt : Lecznica dla zwierząt „Ada” ul. Zamoyskiego 15, 37- 700 Przemyśl na podstawie umowy 

podpisanej z gminą. 

3. organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy 

3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni Referat Działalności Gospodarczej i 

Inicjatyw. 

§ 3. 

 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt gmina realizuje poprzez umieszczanie 

bezdomnych zwierząt domowych w schronisku Lecznica dla zwierząt „Ada” ul. Zamoyskiego 15, 37- 700 Przemyśl na 

podstawie umowy podpisanej przez gminę. 

§ 4. 

Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez: 



 

 

1) ustalenie miejsc ( w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolnożyjące; 

2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania; 

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy; 

4) edukację mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania kotów, 

5) powierzenie realizacji w/w zadań jednostkom pomocniczym gminy oraz współdziałanie z organizacjami 

społecznymi; 

§ 5. 

1. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt: 

a) stałe na interwencje; 

b) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu. 

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, a w szczególności 

chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

3. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina podpisuje umowę z podmiotem 

prowadzącym działalność w tym zakresie, którego adres podaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy. 

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone 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. 

5. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz za 

pośrednictwem sołtysów. 

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

humanitarnego przewozu zwierząt. 

§ 6. 

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach 

ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii; 



 

 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszenia z uwagi na 

możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o 

poszukiwaniu nowych właścicieli. 

§ 7. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy w 

tym na stronach internetowych; 

2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt. 

§ 8. 

Usypianie ślepych miotów: 

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt 

bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga); 

2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez gminę. 

3. Zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia - łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu 

trwogi i dodatkowych udręczeń, udręczeń sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w 

sposób humanitarny i jedyny dopuszczający przez TOnZ w Polsce (narkoza, następnie środek usypiający podany 

dożylnie). 

4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie 

służby do tego przeznaczone. 

§ 9. 

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich następuje 

na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa. Zakres umowy może określać gotowość 

zapewniania opieki zwierzętom bezdomnym gospodarskim lub dotyczyć indywidualnych przypadków przekazania 

zwierząt. 

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego 

właściciela dla tych zwierząt. 

§ 10. 



 

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

realizowany jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii lub specjalną jednostką mających możliwość świadczenia usług 

całodobowo. 

§ 11. 

Realizacja zadań, o których mowa w § 2 - § 7 może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu schronisko dla 

zwierząt. 

§ 12. 

 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina. 

2. Kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu określa Rada Gminy w uchwale budżetowej. 

§ 13. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§14. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


