
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/233/2014 

RADY GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 28 marca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białobrzegi w 2014 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, 

poz. 753) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łańcucie, Fundację Ochrony Zwierząt 

i Środowiska „Lex Nova” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach i kół łowieckich działających na obszarze gminy tj. 

Koło Łowieckie „Ryś" w Łańcucie oraz Koło Łowieckie „Kuropatwa” w Żołyni Rada Gminy Białobrzegi 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Białobrzegi w 2014 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białobrzegi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.   

  

 

 Przewodniczący Rady 

 

 

Bogdan Prajs 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 kwietnia 2014 r.

Poz. 1278



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/233/2014 

Rady Gminy Białobrzegi 

z dnia 28 marca 2014 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białobrzegi w 2014 r. 

Program ma zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt 

gospodarskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

I 

Cele Programu 

1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białobrzegi 

2. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

II 

Wykonawcy Programu 

1. Wójt Gminy Białobrzegi 

2. Schroniska dla zwierząt 

3. Ambulatoria Weterynaryjne 

4. Organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na 

obszarze gminy 

5. Dzierżawcy obwodów łowieckich 

6. Sołtysi wsi 

7. Szkoły na terenie Gminy Białobrzegi 

III 

Zadania Programu 

1.   Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt: 

Zadanie realizowane przez podmiot odławiający zwierzęta tj. lecznicę weterynaryjną ,,CANVET’’ 

Ambulatorium Weterynaryjne, Ryszard Chudzik, ul. Piłsudskiego 40, Łańcut, z którym Gmina ma zawartą 

umowę, poprzez wyłapywanie i przekazywanie bezdomnych zwierząt do adopcji, a w przypadku braku 

takiej możliwości do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

2.   Wyłapywanie bezdomnych zwierząt:   

Zadanie realizowane będzie przez lecznicę weterynaryjną ,,CANVET’’ Ambulatorium Weterynaryjne, 

Ryszard Chudzik, ul. Piłsudskiego 40, Łańcut, z którym Gmina ma zawartą umowę, każdorazowo na 

zlecenie Gminy lub Policji. Do czasu przekazania do schroniska lub adopcji zwierzęciem opiekować się 

będzie wyłapujący, zapewniając niezbędne leczenie zwierząt chorych. 

3. Sterylizacja i kastracja zwierząt: 

Sterylizację i kastrację wyłapywanych zwierząt bezdomnych wykonywać będzie lecznica weterynaryjna 

,,CANVET” Ambulatorium Weterynaryjne, Ryszard Chudzik, ul. Piłsudskiego 40, Łańcut, na każdorazowe 

zlecenie Gminy przed przekazaniem zwierzęcia do adopcji, po uzgodnieniu z przyszłym opiekunem 

zwierzęcia. 

4.   Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 

,,CANVET’’ Ambulatorium Weterynaryjne, Ryszard Chudzik, ul. Piłsudskiego 40, Łańcut, i sołtysi 

prowadzą działania zmierzające do pozyskania nowych właścicieli dla wyłapanych bezdomnych zwierząt. 
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5.   Usypianie ślepych miotów: 

Realizacja tylko w przypadku zwierząt bezdomnych przez lecznicę weterynaryjną ,,CANVET’’ 

Ambulatorium Weterynaryjne, Ryszard Chudzik, ul Piłsudskiego 40, Łańcut, zgodnie z zwartą umową. 

6.   Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich : 

 Wskazanie następować będzie każdorazowo poprzez wybór ofert gospodarstw rolnych posiadających 

odpowiednie warunki do przyjęcia krów, trzody chlewnej, koni, owiec i kóz. 

7.   Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt: 

 Zadanie realizować będzie lecznica weterynaryjna ,,CANVET’’ Ambulatorium Weterynaryjne, 

Ryszard Chudzik, ul. Piłsudskiego 40, Łańcut, zgodnie z zawartą umową zapewniającą jego całodobową 

dyspozycyjność do świadczeń, w tym lekarskich, dostępny pod nr tel. 508-153-602. 

Pracownikiem Urzędu Gminy odpowiedzialnym za kontakt poza godzinami pracy urzędu jest  

P. Wiesław Świzdor, tel. 605 649 116. 

8.   Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt obejmuje działania 

informacyjne i edukacyjne Urzędu Gminy, Szkół i organizacji pozarządowych w zakresie propagowania 

odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, znaczenia sterylizacji w ograniczaniu populacji, a także adopcji 

zwierząt bezdomnych. 

IV 

Realizacja finansowa Programu 

Program realizowany będzie z funduszy zabezpieczonych w budżecie Gminy Białobrzegi na rok 2014 r. 

do łącznej wysokości 18 000 zł. 
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