
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/326/14 

RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE 

z dnia 5 marca 2014 r. 

w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2014 r.” 

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.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 856), po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie oraz dzierżawców obwodów 

łowieckich, działających na obszarze Gminy Miejsce Piastowe uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2014 r.”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Wiktor Skwara 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 kwietnia 2014 r.

Poz. 1268



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/326/14 

Rady Gminy Miejsce Piastowe 

z dnia 5 marca 2014 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2014 r. 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Miejsce Piastowe w 2014 r. ma na celu w szczególności ograniczenie niekontrolowanego rozrodu 

zwierząt bezdomnych, zwłaszcza psów i kotów oraz edukację mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe  

w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

§ 2. Ilekroć w przepisach jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejsce Piastowe; 

2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Miejsce Piastowe; 

3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Miejsce Piastowe; 

4) programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2014 r. 

§ 3. 1. Koordynatorem programu jest Wójt. 

2. Realizatorami programu są: 

1) pracownicy Urzędu; 

2) koła łowieckie, działające na obszarze Gminy; 

3) schroniska dla zwierząt; 

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą; 

5) rolnicy z terenu Gminy; 

6) społeczni opiekunowie (karmiciele), deklarujący współpracę w zakresie opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami. 

§ 4. 1. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy miejsce w schronisku dla zwierząt 

„Wesoły Kundelek”, znajdującym się w miejscowości Lesko, przy ul. Sanowej. 

§ 5. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie odbywa się poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt; 

3) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących; 

4) podejmowanie interwencji w sprawie kotów wolno żyjących, w tym wydawanie skierowań na leczenie tych 

zwierząt, w ramach umów zawartych z zakładami leczniczymi dla zwierząt. 

§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy ma charakter stały, odbywać się będzie na 

zgłoszenie interwencyjne i realizowane będzie przez: 

1) Remondis KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno – zgodnie z zawartą umową; 

2) Gabinet Weterynaryjny Karol Kusal ul. Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko, prowadzący schronisko dla 

zwierząt „Wesoły Kundelek” – zgodnie z zawartą umową; 

3) organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania 

bezdomnych zwierząt, a także odpowiedni sprzęt. 

2. Dalszą opiekę nad odłowionymi zwierzętami sprawuje schronisko dla zwierząt, z którym Gmina posiada 

zawartą umowę, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. Odłowione zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 10. 

§ 7. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację lub kastrację w schronisku dla zwierząt. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii. 

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się poprzez: 

1) schronisko dla zwierząt, które przeprowadzi akcję informacyjną o możliwości adoptowania bezdomnych 

zwierząt znajdujących się w tym schronisku; 

2) pracowników Urzędu, którzy informują o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt, umieszczając w tym 

zakresie ogłoszenie na stronie internetowej Gminy, tablicach ogłoszeń oraz w lokalnej prasie; 

3) organizacje pozarządowe, które przeprowadzą kampanię informacyjną o możliwości adopcji bezdomnych 

zwierząt z terenu Gminy. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest przez lekarza weterynarii, z którym Gmina ma zawartą 

stosowną umowę. 

§ 10. 1 Zwierzęta gospodarskie z terenu Gminy przyjmuje gospodarstwo rolne położone w miejscowości 

Rogi ul. Kościelna 69. 

2. Szczegółowy sposób sprawowania opieki nad zwierzętami, o których mowa w ust. 1 określa umowa. 

§ 11. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizuje Lecznica dla zwierząt ANIMALS Krosno ul. Łukasiewicza 95, z którą Gmina ma zawartą 

umowę. 

2. Informacja o zakładzie, o którym mowa w ust. 1 zamieszczana jest na stronie internetowej Gminy oraz 

przekazywana jest do wiadomości Policji i Straży Pożarnej. 

§ 12. 1. Edukacja mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe w zakresie kształtowania prawidłowych postaw 

i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt realizowana jest w szczególności poprzez: 

1) informowanie o odpowiedzialnej i właściwej opiece nad zwierzętami oraz o ich humanitarnym 

traktowaniu; 

2) propagowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt; 

3) propagowanie adopcji zwierząt; 

4) informowanie o przepisach dotyczących zwierząt, zwłaszcza w zakresie handlu zwierzętami. 

2. Działania w zakresie edukacji odbywać się będą poprzez: 

1) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 

oraz szkołami z terenu Gminy; 

2) organizowanie konkursów, akcji, spotkań i innych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

z terenu Gminy; 

3) promowanie celów programu w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych; 

4) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

§ 13. 1. Środki finansowe przeznaczone w budżecie Gminy na realizację programu w 2014 r. wynoszą 

20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 

2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu będzie się odbywało 

w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego 

doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem 

są usługi związane z realizacją programu. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 1268


		2014-04-10T14:25:17+0000
	Polska
	Janusz Władysław Olech
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




