
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/229/14 

RADY GMINY MARKOWA 

z dnia 31 marca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Markowa. 

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

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

(Dz. U. z 2013r., poz. 856) 

Rada Gminy Markowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Markowa w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markowa. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/172/13 Rady Gminy Markowa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Markowa. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Maria Magdalena Gonciarz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 22 kwietnia 2014 r.

Poz. 1346



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/229/14 

Rady Gminy Markowa 

z dnia 31 marca 2014 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Markowa w 2014 roku 

WPROWADZENIE 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 

poszanowanie, ochronę i opiekę." 

(art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt). 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Markowa uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Markowa 

w 2014 roku”, zwanego dalej Programem, jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2013r., poz. 856). 

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

kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich. 

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ bezdomność tych zwierząt zdarza 

się najczęściej. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 

2) ucieczki zwierząt, 

3) łatwość pozyskiwania zwierząt, 

4) niekontrolowane rozmnażanie, 

5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym 

uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz 

domowych to skuteczna metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. 

Koty wolno żyjące są elementem ekosystemu wiejskiego, a ich obecność zapobiega 

rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczury). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego 

nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania . 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

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

Gminy Markowa na rok 2014, zwany dalej „Programem” ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych 

zwierząt domowych i gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów, przebywających w granicach 

administracyjnych Gminy Markowa. 

§ 2. Ilekroć mowa w Programie o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., 

poz. 856); 

2) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 
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3) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza; 

4) zwierzętach wolno żyjących (dzikich) - należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione żyjące 

w warunkach niezależnych od człowieka; 

5) schronisku dla zwierząt - należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone pod opieki nad zwierzętami 

domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn.zm.). 

Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe programu to: 

1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację zwierząt domowych 

w szczególności psów i kotów. 

2) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, 

3) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

5) odławianie bezdomnych zwierząt, 

6) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 3. 

Realizacja zadań priorytetowych programu. 

§ 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 

realizowane będzie przez: 

1. „CANVET” – Lecznica Weterynaryjna lek. wet. Grzegorz Michno Ambulatorium Weterynaryjne 

Ryszard Chudzik ul. Piłsudskiego 40 ,37-100 Łańcut i Lecznicę dla Zwierząt „Ada” ul. Zamoyskiego 15,  

37-700 Przemyśl na każdorazowe zlecenie takiej usługi przez Gminę przed przekazaniem zwierzęcia do 

adopcji, po uzgodnieniu z przyszłym opiekunem i do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych 

na ten cel w budżecie Gminy. 

§ 5. Usypianie ślepych miotów. 

1. Zadanie to realizowane będzie tylko w przypadku zwierząt bezdomnych przez właściwą lecznicę 

weterynaryjną zgodnie z zawartą umową. 

2. Zwłoki uśpionych zwierząt będą odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie 

służby do tego przeznaczone. 

§ 6. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie. 

1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami w Gminie Markowa w tym ich dokarmianie w razie 

takiej potrzeby realizowane będzie przez przedstawiciela gminy, którego wyznaczy Wójt Gminy oraz przy 

udziale organizacji pozarządowych lub wolontariuszy spośród młodzieży szkolnej. 

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt . 

1. Zadanie to będzie realizowane będzie poprzez: 

1) prowadzenie działań zmierzających do ustalenia w pierwszej kolejności dotychczasowych właścicieli 

zabłąkanych zwierząt domowych. 
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2) poszukiwanie nowych właścicieli przez firmę: Usługi Techniczno - Weterynaryjne „Arka-vet”  

ul. Sybiraków 34/1 , 37-700 Przemyśl oraz Lecznicę dla Zwierząt „Ada” ul. Zamoyskiego 15 ,  

37-700 Przemyśl, celem oddania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym 

zapewnić im należyte warunki bytowania. 

3) zamieszczaniu informacji o adopcji bezdomnego zwierzęcia na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Markowa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

1. Zadanie to będzie realizowane w zależności od zaistniałej potrzeby oraz gdy bezdomne zwierzęta będą 

stwarzać poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na każdorazowe zlecenie Gminy lub Policji wykonywane będzie 

przez „CANVET” – Lecznica Weterynaryjna lek. wet. Grzegorz Michno Ambulatorium Weterynaryjne 

Ryszard Chudzik ul. Piłsudskiego 40, 37-100 Łańcut lub przez Lecznicę dla Zwierząt „ADA” ul. Zamoyskiego 

15,37-700 Przemyśl. 

3. Na w/w usługi Gmina ma podpisane umowy. 

4. Do czasu przekazania zwierząt do adopcji lub do schroniska odłowione zwierzęta pozostają pod opieką 

w/w podmiotów, gdzie mają zapewnione niezbędne warunki sanitarne, bytowe i opiekę weterynaryjną. 

§ 9. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt. 

1. Zadanie to będzie realizowane poprzez wyłapywanie i przekazywanie zwierząt bezdomnych do 

schroniska lub do adopcji przez Lecznicę dla zwierząt „ADA” ul. Zamoyskiego 15, 37-700 Przemyśl, z którą 

Gmina zawarła umowę na świadczenie takich usług i poprzez współpracę ze schroniskiem dla zwierząt. 

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

zwierząt: 

1. Zadanie to realizować będzie „CANVET” – Lecznica Weterynaryjna lek. wet. Grzegorz Michno 

Ambulatorium Weterynaryjne Ryszard Chudzik (tel. 508 153 602) zgodnie z zawartą umową zapewniającą 

całodobową gotowość do świadczeń, w tym lekarskich. 

§ 11. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

1. Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma 

możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały będą 

przekazane do gospodarstwa rolnego w Markowej 1328, tel. 781784078, w celu zapewnienia im 

pomieszczenia, wyżywienia i właściwej opieki zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. 

2. Zwierzęta w/w będą przekazywane na podstawie umowy zawartej przez Gminę z właścicielem 

gospodarstwa rolnego po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii i w razie zaistnienia okoliczności 

wymagającej interwencji. 

§ 12. Inne zadania podejmowane w ramach Programu będą polegały na: 

1. propagowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt zapobiegających nadmiernemu 

niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt poprzez ulotki wywieszane na tablicach 

ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

2. informowaniu o zagubionych i znalezionych zwierzętach, 

3. współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt . 

4. zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach do włączenia do treści programowych, zagadnień 

związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych oraz prawidłową opieką. 

Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 

§ 13. 1. Na realizację zadań wynikających z „Programu” Gmina Markowa przeznaczyła 

20 000,00 zł w tym na: 
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- stały dyżur weterynaryjny                     -    4500,00 zł 

- usługi weterynaryjne                            -    4500,00 zł 

- usypianie ślepych miotów                     -    500,00 zł 

- dokarmianie zwierząt                            -    500,00 zł 

- opłata ryczałtowa za przekazanie psa do 

Lecznicy lub do schroniska dla zwierząt - 10000,00 zł 

§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych 

o wartości przekraczającej 1000 euro do 5000 euro bez podatku od towarów i usług stanowiący załącznik 

Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/12 Wójta Gminy Markowa z dnia 21.05.2012r. 
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